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ΡΒΖΦΕΒΑΤΙΟ 

ΑὮὉ ΠΙΒΕΜ ΘΑΡΙΕΝΤῚΚἍΣ. ΘΑΙΟΜΟΝΙΘ. 

ΕἾΧ Οοάϊείδυις Οταοῖς Μ88. 4] σοηξεγυηζυγ δὰ Γἰθγυτα ὅ84ρ. ϑαίοηχ. π0}}8 εἰς οπιηΐπο οὐ] ΝΝοιίεία 
πΟῚ ἱηνρηϊάῖιγ ἴῃ Ργαῖ. δὰ δ] συθπι ΠΙΡγογαπὶ ργασθάεπεαμα. δ8ὲ1 415 ΠΡτγαπι ἱπίερταπι ποη σοπεϊηεῖ, 
Ἰά ἴῃ τοςδηήοης (ξαυεηῖι ἀξο]άγαιταγ. ν 

ΠΙ. 

23. 55. 68. 

ιοό, Ὠεβοῖϊ ἃ νος. πάντοτε μενοντῷ νϑτ. 18. σᾶρ. χίχ. υἵχυς 24 πολ [ΡΣ]. 

155, Α νος. ἐμῷανες τὴν ΨΘΓ. 22. ΟΔΡ. νἱ. υἵηχυς λὰ νοσ. ὑδατος ὑπὲρ τὴν ὅζο. νεΓ. 10. (ΔΡ. χνΐ. 

οὔληΐα ἀεπαεύδητζυγ. 

157. 248. , 
᾿ “- 

,. εγέεῖεσυ. ; ιν Ἵ ᾿ ὰ ᾿ Ν ᾿ τς 

(:258)254- ἥκω - Ρ ΟΙ ἡκ4244ε- ἄφυιε ον σία. 5. δέέινς ὄφιος ἐκ ἐὐξον δν.. σι ἐν κε, ει) ε:-} σι σαν 4. Ῥω 

χόι, Ὠεῇβοϊῖ ἃ νου. πάντοτε μενοντώ Ψψετ. 18. ζᾶρ. χὶχ. υἱατς δὰ ἤποτλ ΠΡ ΓΊ. 

.7 

τ - . 
ἔξι δι τ. 

2906. εὐ δ ἥἤσνυ, 4 

ΕΡΙΤΙΟΝΈΒ ἄπει, αἱ ΑἸ], Οοπιρ!ατεπῆς, ΑἸάϊπα, εἰ ΑἸεχαπάτίπα. 

ΡΑΤΆΕΒ εἰ ΒΟΚΙΡΤΟΚΕΒ ΟἈ ΖΕΟΙ πάδηι, αυϊ δά ΠΡγος ργίογεβ, οοηξεγιηζυγ. 

Εχ ΨΕΚΒΒΙΟΝΙΒΌΒ οἰκαῖαγ τἀπέαπι Ατπιοπᾶ δεγρὶὶ Μαΐοξ: [Γἀργογαπι 84Ρ. ϑδοπμ. εἰ Ἐσο εἤδηιοιὶ 
Π071 ἐχῆδὲ Ψεγῆο [ἵιατίηα τηἴογ ϑαβδαίίεγι Οο]]εαποα ρῥγαίογ Ψυϊραίαα. ΟἹ. Αἀ- 
ΤΟΙ. ργῶν.. 

ΨΡ. 

Ὧ) ΩΣ “ἜΣ ) 

") 



-" 



σειν σεέξε μεν ἀοροςς. Τ ΣΟΦΙΑ ΣΑΛΩΜΩΝ. ὠξ των, 
᾿ Η ε Ὁ ἐτος 

:. ἈΑΙΓΑΠΉΣΑΤΕ δικαιοσύνην οἱ χρίνοντες τὴν γῆν, φρονήσατε περὶ τῇ Κυρίε ἐν ἀγαϑότητι, καὶ 

2. ἐν ἁπλότητι καρδίας ζητήσατε αὐτόν. Ὅτι εὑρίσχεται τοῖς μὴ πειράζεσιν αὐτὸν, ἐμφανίζεται 

4. (δὲ) τοῖς μὴ ἀπιςᾶσιν αὐτῷ. Σχολιοὶ γὰρ λογισμοὶ χωρίζουσιν ἀπὸ Θεδ, δοχιμαξομένη τε ἡ δύνα- 

4. μις ἐλέγχει τὸς ἄφρονας. Ὅτι εἰς χαχότεχνον Ψυχὴν οὐχ εἰσελεύσεται σοφία, ἐδὲ χατοιχήσει 
ἐν σώματι κατάχρεῳ ἁμαρτίας. ἽΑγιον γὰρ πιγεῦμα «παιδείας φεύξεται δόλον, χαὶ ἀπαναςήσε- 

ἜΝ ἰδὲ 9 ὔ “9 4 3 4 3 ΄ ’ Ν ἰον 

ται ἀπὸ λογισμῶν ἀσυνέτων, χαὶ ἐλεγχνήσεται ἐπελϑυέσης ἀδιχίας. Φιλάγϑρωπον γὰρ πνεῦμα 

σοφία, χαὶ ἀκ ἀϑῳώσει βλάσφημον ἀπὸ χειλέων αὐτϑ, ὅτι τῶν γεφρῶν αὐτῷ μάρτυς ὁ Θεὸς, καὶ 
τῆς χαρδίας ἀὐτδ ἐπίσχοπος ἀληθὴς, χαὶ τῆς γλώσσης ἀχεςής, Ὅτι πνεῦμα Κυρίου πεπλή- 

ρωχε τὴν οἰχδμένην, χαὶ τὸ συνέχον τὰ πάντα γνῶσιν ἔχει φωνῆς. Διὰ τᾶτο φϑεγγόμενος ἄδιχα 
ἐδεὶς μὴ λάθη, δὺδὲ μὴν παροδεύσῃ αὐτὸν ἐλέγχεσα ἡ δίχη. Ἔν γὰρ διαξελίοις ἀσεδξς ἐξέτα- 

Ν ἮΝ ν )»)ι ι » ν" Ν ΄ Ὡ 3. Μ 3 ξ΄ ϑ.  ψΨ ΝΠ 7 
σις ἐξαιϊ, λόγων δὲ αὐτϑ ἀχοὴ προς Κυριον ἥξει εἰς ἐλεγχον ἀγομημάτων αὐὑτ. Οτι ὃς ζηλώ- 

σεως ἀχροᾶται τὰ «σάντα, χαὶ ϑρδς γογίυσμῶν ἐχ ἀποχρύπεται. Φυλάξασϑε τοίνυν γογ[υσμὸν 
ἀνωφελῆ, χαὶ ἀπὸ χαταλαλιᾶς φείσασθε γλώσσης" ὅτι φϑέγμα λαϑραῖον χενὸν οὐ “πορεύσεται, 
ςόμα δὲ χαταψευδόμενον ἀγαιρεῖ ψυχήν. Μὴ ζηλξτε ϑάγατον ἐν τσλάγῃ ζωῆς ὑμῶν, μηδὲ ἐπι-- 

[ον » »Ἤ ρ εἐέ ,. Φ ε Ν, ΄ 3 3 ΄ .9 ὮΝ ΄ 95. » » 

σπᾶσϑε ὄλεϑρον ἔργοις χειρῶν ὑμῶν. Ὅτι ὁ Θεὸς ϑάνατον ἐχ ἐποίησεν, δδὲ τέρπεται ἐπ᾿ ἀπω- 
λείᾳ ζώντων. Ἑχτισε γὰρ εἰς τὸ εἶναι τὰ πσάντα, χαὶ σωτήριοι αἱ γενέσεις τῇ χόσμου, χαὶ οὐχ 

ἔςιν ἐν αὐταῖς φάρμακον ὀλέϑρου, ὅτε ἄδα βασίλειον ἐπὶ γῆς. Δικαιοσύνη γὰρ ἀϑανατός ἐς!ν. 
3 ρ᾿ Ν ρ. ν νΝ ,. 7 - 2. Ἀν Ζ΄ ε ΄ δ ν 9». “ 
Ασεδεῖς δὲ ταῖς χερσι χαι τοῖς λογὸιϊς ποροσεχαλέσαντο ἀὐυτον, Φίλον ἡγησάμενοι! αὐτὸν ετάκχη- 

Ν “΄ ν Ν 8", φΦ Ψ ΄ 5 δεοὸ ἀϑιν, .Χ ΄ Ῥ 
σαν, χαὶ συνϑήχην ἔϑεντο πρὸς αὐτὸν, ὅτι ἀξιοί εἰσι τῆς ἐχείνε μερίδος εἶναι. 

. ἜΠΠΟΝ γαὰρ ἑαυτοῖς λογισάμενοι ἐχ ὀρθῶς, ᾿Ολίγος ἐςὶ χαὶ λυπηρὸς ὁ βίος ἡμῶν, καὶ οὐχ ἕςιν 

ἴασις ἐν τελευτῇ ἀγϑρώπου, καὶ ἐχ ἐγνώσθη ὁ ἀγαλύσας ἐξ ἄδου. Ὅτι αὐτοσχεδίως ἐγεννήϑη- 
μεν, χαὶ μετὰ τῶτο ἐσύμεϑα ὡς ἐχ ὑπάρξαντες, ὅτι χαπνὸς ἡ πονοὴ ἐν ῥισὶν ἡμῶν, χαὶ ὁ λόγος 

δ 2 ΄ ς “ κὰν Ζ΄ ΄ 3 , Ν,, φὸ ΝΙΝ “- 

σπινϑὴρ ἐν χινήσει χαρδίας ἡμῶν, Οὗ σξεσϑέντος τέφρα ἀποξήσεται τὸ σῶμα, χαὶ τὸ πνεῦμα 

1. ᾿Αγαπήσατε. δικαιοσύνην) δύο ἡθίίανι Οτίρεμ. ἵν. ςτ τ. δι ΧΙ. γογ[υσμὸν) γογίνσμων τςς. φείσασθε] φυσασθαι τς3. ΑἸά. 

καιοσύνην] ρῥτατηϊτ. τὴν 248. (πρὶ. φρονήσατε) τεριφρονήσατε λαθραῖον] λαϑριον 1ς7. ΑΙά, κενὸν] καινον τςς. σόμα δὲ δες. δὰ 
ΑΙά. περὶ τ8}] α περὶ ΑἸά. ἐν γαϑότ.} ἀληϑὴ Ογη!!. ΑἸεχ. δη. οοπ).] γόμα καταψευσάμενον ἀνεῖλε ψυχήν. Αἰβδη, ἱ. 236. 
νοΐ. νἹ.᾿ρασῖ. ἴϊ. Ρ. 112. εἴ 4]. φητήσατε) ἐχξητησατε τού. ΧΙ]. μηδὲ ἐπισπάσϑε) μηδε ἐπιςασϑὲ 248. ἔργοις] Ὀγοπιϊτι. 

11. εὑρίσκεται --αὐτὸν] ποι ἐπυεπίείμν αὖ ἀϊς φμὶ ἐσπίαπι ἐαπὶ: Οτῖ- εν ςς, τού, τςς, τς7,.248, 2: 261, Ζοό. (οπρ]. ΑἸεχ. 

βεη. ἷν. 629. ἐμφανίζεται ὅς. δὰ ἔῃ. οοη1.]  ςς-. τοῖς μὴ ὦπι- ΧΙΙΠ. ἐπ᾽ ὠπωλείᾳ ] ἐπ᾿ αγίελειᾳ 11. ἐν ἀπωλείᾳ ΑἸά. 

γβσιν] τοῖς μὴ τιξευεσιν 111, μη 26:. ΧΙΝν. Ἔχτισε γὰρ] ἄλλ᾽ ἔκτισε μὲν Ογτ!!. ΑἸεχ. νοΐ. ἱ. Ῥαγῖ. ᾿ἰ. 

ΠῚ. ϑοκιμαζ. τε] δοκιμαζ. δὲ ς ς, ας4. Οοπιρὶ. ἱάγτι. ἀε Ὑπη. Ρ. 343. εἰς τὸ εἶναι] εἰς τὸν αἰωνα ἐς. τὰ σαντα] -᾿ Θεὸς Ογεῖ!!. 

Ρ. 291,292. ϑοκιμαζ. γαρ τού, 248, 261. Αἰεχ. νοΐ. ἷ. ρατῖ. ἷ. Ρ. 179. τῷ κόσμου---δὲ} τῷ κόσμου καὶ οὐκ 

ΙΝ. ἐδὲ κατοικήσει] ἐδὲ κατοικεῖ ΕΎΠΙ: ΑΙεχ. ἱν. 833. ἕξιν ἄϑου Ογη]!. ΑἸεχ. 1. εἴ, ἐν αὐταῖς] ἐν ανυτοις τς). ἄτε ὧδε] 

ν. Ἅγιον γῶὼρ πνεῦμα παιδείας] ἅγιον τονεῦμα σοφίας ΟΥγτ!]!. δὲ αδου ςς, 496. (οπιρὶ. Αἰςεχ. ἐπὶ γῆς] ἐπὶ τῆς γῆς ΑἸοχ. 

ΑΙοχ. νοΐ. ἱ. Ῥατῖ. 1. Ρ. 69. παιδείας] σοφιας 11], 2.48. α ΟΒιγίοίς. ΧΝ, Δικαιοσύνη γῶρ] δικαιοσυνη δὲ 248. (οπιρ, αϑανατός 

νἱ. 246.0 απαναςήσεται) ἀναςήσεται Ογη]ϊ. ΑἸοχ. 1. εἰς, (ΟΕ, Ρ. ἐςιν] ὁ ϑανατος εςὶν τού, 261. ϑᾶάανατος εἐςὶν τςς. 

ς36. εἰ 41.) ἐπελϑέσης ἀδικίας] ἐπελϑέσης ἀνομιας 448. Οοτηρὶ. ΧΥῚ. καὶ τοῖς λόγοις] καὶ τοις λογισμοις 248. ἐτάκησαν) 

ΥΙ. σοφία )᾿ σοφιας 33 τού, 261, 296. ΑἸεχ. ὈὨϊάγπη. ἀε Τῆη. ετακητὸ (ἢς) 26:. καὶ συνθήκην] καὶ συνϑθηΐϊας ςς, τού, τς ς, 261. 

Ρ. 124, 290. εἴ ἃ]. καὶ τῆς καρδίας αὐτξ] κα αὐτῇ 157. εἐληϑὴς] 
αἀληϑινος τού, 261. καὶ τῆς γλώσσης] Ἔ αὐτῷ ΑἸεχ. 1. ἑαυτοῖς] ργαπηϊτε. ἐν, 233, ς ς, 1ού, 1 ς 7, 248, 253, 26ι, 2 

ΝΠ. πεπλήρωχε] ἐπληρώσεν 1ς7. ΑἸἴεχ. Οοπνρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Ὀλίγος" -λυπηρὸ!] ολιγος καὶ λυπηρος ἐρὶν ΐ 7, 

ΝΠ]. μὴ λαϑῃ] ΩΣ οὐ τοό, 2ς3,) 261. ἐδὶ μὴν] εδὲ μὴ 248. Οοπιρί. καὶ ἐκ ἔριν ἴασις--- Δεῦτε ἴῃ ςοπι. 6.] καὶ ἐκ ἔξιν ἀνα- 

23, τού, τςς», 157, 248, 2Ζόι, 206. (οπιρὶ. ΑἸεχ. οὐ δὴ μὴ ΑΙἸά. πόδισμος τῆς τελευτῆς ἡμῶν. Δεῦτε Αἴδδη. ἤ. 374. ὁ ἀναλυσας] 

παροδεύσῃ] παροδευσει 23. παρελευσεται 248. παρελεύσηται Οὐοπηρί. κδιξς. "" ᾳ{ῃ 

ΙΧ. ἀσεξῶς] ασεξων 2ς3. λόγων] λογον ἴςς. ἀνομημάτων 11. ὡς ἐχ ὑπαρξ.} ὡς μὴ υπαρζ. 157. ἢ τνοὴ] και τνοη τοῦ, 

αὐτὰ] ασεδηματων αυτα 248. 261. καὶ ὁ λόγος] ὁ τού, ἔ7ι:: καὶ λογοι 261. σπινθὴρ) σπιν- 

Χ. ξι.--τὼ παντα] ἃς ὠκροάσεως ἑπακροᾶται τὰ τᾶντα Ογγ}]. ϑηρι 22. 

ΑἸοχ. ἷν. 412... δηλώσεως] α τς. καὶ ϑρδς] καὶ ορες 23. ὙΟγ- ΠΙ. καὶ τὸ νεῦμα] -Ἑ ἡμῶν 23,157, 448, 2ς1. Οοπρρὶ. δια- 

γυσμῶν] γογίυσμον τςς: ὠποκρύπ]εται] αποκρυπῆαι (Πς) τες. χυϑήσεται] διαλυϑησεται ςς, 248, 2.4. ἀήρ] α τξςς. 

νοι. Υ. ᾿ Οο 

2227 κ. 
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ΣΟΦΙΑ ΣΑΛΩΜΩΝ. 

διαχυϑήσεται ὡς χαῦνος ἀήρ. Καὶ τὸ ὄνομα ἡμῶν ἐπιλησθήσεται ἐν χρόνῳ, καὶ ἀϑεὶς μνημο- 
γεύσει τῶν ἔργων ἡμῶν" χαὶ ππαρελεύσεται ὁ βίος ἡμῶν ὡς ἴχνη γεφέλης, καὶ ὡς ὁμίχλη διασχε. 

δασϑήσεται διωχϑεῖσα ὑπὸ ἀχτίνων ἡλίου, χαὶ ὑπὸ ϑερμότητος αὐτῇ βαρυνθεῖσα. Σχιᾶς γὰρ 

πάροδος ὁ βίος ἡμῶν, καὶ ἐχ ἔςιν ἀγαποδισμὸς τῆς τελευτῆς ἡμῶν, ὅτι χατεσφραγίσϑη, καὶ ἐδεὶς 

ἀγαςρέφει. Δεῦτε ὃν χαὶ ἀπολαύσωμεν τὼν ὄντων ἀγασῶν, καὶ χρησώμεϑα τῆ χτίσει ὡς γεότητι 
σπεδαίως. Οἴνου ππολυτελᾶς χαὶ μύρων πτλησϑθῶμεν, χαὶ μὴ «“αροδευσάτω ἡμᾶς ἄνϑος ἀέρος: 7 

ρ Ἁ, ς Φὼ » ς 4  Ὃ ς Ζ Μ 

Στεψώμεϑα ἑόδων χάλυξι πρινὴ μαρανϑῆναι. Μηδεὶς ἡμῶν ἄμοιρος ἐξὼ τῆς ἡμετέρας ἀγερω- 
᾿ " - 7 . ρΦ Σ 7 ο ] ε Ν ς ὦ" Ν ε ρ 

χίας, πανταχῆ καταλίπωμεν σύμξολα τῆς εὐφροσύνης, ὁτι αὕτη ἡ μερὶς ἡμῶν χαὶ ὁ χλῆρος ὅτος. 
᾿ 7 ΄ Ν, ’᾽ 3 ρ 

Καταϑδυναςεύσωμεν πένητα δίχαιον, μὴ φεισώμεϑα χήρας, μηδὲ πρρεσδύτε ἐντραπῶμεν «πολιὰς 
᾿ ρ ΄ ωὴ 7’ Ν ἌΝ 2 Ν ᾿Ψ 

πολυχρονίες. Ἔςω δὲ ἡμῶν ἡ ἰσχὺς νόμος τῆς δικαιοσύνης, τὸ γὰρ ἄσϑενὲς ἄχρηςον ἐλέγχεται. 
» Μ “,᾿ ͵ 9 ν 2» “, “ι»Ἂ» ες 

Ἐνεδρεύσωμεν δὲ τὸν δίκαιον, ὅτι δύσχρηςος ἡμῖν ἐςι, χαὶ ἐναντιδται τοῖς ἔργοις ἡμῶν, καὶ ὀγει- 
»Ἂ -Ἴ 7 ρὸ ε ᾿ ξ΄ ’ ς “.Ὁ 

δίζει ἡμῖν ἁμαρτήματα γόμε, καὶ ἐπιφημίζει ἡμῖν ἁμαρτήματα παιδείας ἡμῶν. ᾿Ἐχαγγέλλεται 
“ γ ρὸ ε 3 ’ 9 ΄ ς ρ0 3). Μ»ἤ ἷ ρο  “Ὃ 

γνῶσιν ἔχειν Θεβ, χαὶ παῖδα Κυρίου ἑαυτὸν ὀνομάζει. Ἐγένετο ἡμῖν εἰς ἔλεγχον ἐγνοιῶν ἡμῶν. 
ε κ. ΄- Ω 3 ρο ε ΄ » “Ὁ 2... ; 

Βαρύς ἐςιν ἡμῖν χαὶ βλεπόμενος, ὅτι ἀνόμοιος τοῖς ἄλλοις ὁ βίος αὐτϑ, χαὶ ἐξηλλαγμέναι αἱ 
ρὰ Ε) ρο 2 ΄" ες" ς »» 2 3 ρ 

τρίξοι αὐτᾷ, Εἰς χίξδηλον ἐλογίσθημεν αὐτῷ, καὶ ἀπέχεται τῶν ὁδῶν ἡμῶν ὡς ἀπὸ ἀχαϑαρσιῶν' 
᾿ - ,΄ [4 δ Δ - ὃ “Ὁ ΕῚ μ᾿ 

μαχαρίζει ἔσχατα δικαΐων, καὶ ἀλαζονεύεται πτατέρα Θεόν. “Ἰδωμεν εἶ οἱ λόγοι αὐτῇ ἀληϑεῖς, 
Ν ΄ ν᾽. ῦ} 7 2. " 9 ΄ 3 ε 7 εἈ ΦΌΨΣΟ., ΚΖ 3. “τὸ . 

χαὶ πεειράσωμεν τὰ ἐν ἐχθάσει αὐτῇ. Εἰ γάρ ἐςιν ὁ δίκαιος υἱὸς Θεδ, ἀντιλήψεται αὐτῇ, χαὶ 
’ ᾿ 3 ΄ ν 9. 4 3 Θ μ᾿ 

ῥύσεται αὐτὸν ἐκ χειρὸς ἀνϑεςηχότων. “Ὑζρει χαὶ βασάνῳ ἐτάσωμεν αὐτὸν, ἵνα γνῶμεν τὴν ἐπι- 
Ζ7΄ 2. ὦ Ν Ζ΄ Ν 2 ΄ 3 “Ὁ ΄͵ 3 , 7 ς3 Ζ 

εἰχειὰν αυτϑ, χαι δοχιμάσωμεν τὴν ἀνεζξιχαχίαν αὐτθ, Θανάτῳ ἀσχήμονι χαταδιχάσωμεν αὐτογ" 
»  ΝἪ 9. Ὁ} .. » ΄ 2. “- ρ“" 3 ΄7 ν 2 ᾽ » ᾿ ᾿ 

ιττεξαι γῶρ αὐτὰ ἐπισχοπὴ εχ λογὼν αὐὑτϑ. Ταυτὰ ἐλογίσαντο, χαὶ ἐπλαγήϑησαν' αἰετυῴλωσε 

γὰρ αὐτὲς ἡ χαχία αὐτῶν. Καὶ ἐχ ἔγνωσαν μυςήρια Θεδ, ἐδὲ μισϑὸν ἤλπισαν ὁσιότητος, δὲ 
᾿ ἔχριναν γέρας ψυχῶν. ἀμώμων. Ὅτι ὁ Θεὸς ἔχτισε τὸν ἄνθρωπον ἐπ᾿ ἀφθαρσίᾳ, καὶ εἰκόνα τῆς 

"“" ΠΣ ἰδίας ἰδιότητος ἐποίησεν αὐτόν. Φϑόνῳ δὲ διαξόλου ϑάνατος εἰσῆλθεν εἰς τὸν χόσμον" πειράζεσι 
Ὁ ἢ δὲ αὐτὸν οἱ τῆς ἐχείνε μερίδος ὄντες. β 
ν 

ΔΙΚΑΙΩΝ δὲ ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεξ, χαὶ οὐ μὴ ἅψηται αὐτῶν βάσανος. ἔδοξαν ἐν ὀφθαλμοῖς 
ἀφρόνων τεϑνάναι, καὶ ἐλογίσϑη χάχωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν, Καὶ ἡ ἀφ᾽ ἡμῶν πορεία σύντριμμα" οἱ 
δὲ εἶσιν ἐν εἰρήνη. Καὶ γὰρ ἐν ὄψει ἀνθρώπων ἐὰν χολασϑῶσιν, ἡ ἐλπὶς αὐτῶν ἀϑανασίας πλή- 
οης. Καὶ ὀλίγα «ταιδευϑέντες μεγάλα εὐεργετηϑήσονται, ὅτι ὁ Θεὸς ἐπείρασεν αὐτὰς, καὶ εὗ-. 5. 

ΙΝ. καὶ ἐϑεὲὶς] καὶ αδεις 5.4. καὶ παρελεύσεται) καὶ πορευσε- 
ται τού, 261. ὡς ἴχνη) ἐχνος τες. ϑερμότ. αὐτῇ  κ αὐτε τοό, 
46:. βαρυνθεῖσα] μαρανϑεισα τοῦ. 

Υ. Σκιᾶς} σκια χΔό6ι. Σχιᾶς---ὁ βίος] σκια γαρ σαραγεσαὰ ὃ 
καιρος τοό. ὁ βίος ἡμῶν] ὃ καιρος ἡμῶν 68, χ6τ. ΑἸά. καιρὸς ἡμῶν 
Οοιωρὶ. ᾿ 

ΥἹ. καὶ ἀπολαύσωμεν) κα χαι τες. Αἴεχ. τῇ κτίσει) τὴ κτη- 
σει τς 7. ΟΟμηρί. ΑἸεχ. ὡς νεότητι] ὡς εν νεότητι τς 7, 248, 253. 
Οοπιρὶ. ὡς ἐκ νεοτῆτος τοό, Ζόι. ὡς νεότητος ΑἸοχ. 

ΝἼΙ. καὶ μύρων] και μυρου.1 ς7, 248, 206. 
ἑαρος ςς, τού, 1ς7, 261, 206. ΑἸεχ. 

ΙΧ. Μηδεὶς ἡμῶν] καὶ μηδεὶς υμων τοῦ. μῆδεις υμὼν τς ς. και 

ἄνϑος ἀέρος} ανϑος 

μηυμων 46:1. καταλίπωμεν] καταλειψωμεν τς 7, 248. Οομρί. κα-᾿ 
ταλείπωμεν 26. ᾿ τῆς εὐφροσύνης] -[- ἡμῶν 23, 253. καὶ ὁ κλῇ- 
ρος ὅτος] καὶ ὁ κλῆρος ἡμῶν Αἰεχ. ὃ κλῆρος] κδιοῦ, 26ι:. 

Χ. μηδὲ πρεσβύτου] μηδὲ τρεσξυτερου ςς, τού, τςς, 1ς7, 448. 
ΑΙεχ. μηϑὲ τορεσξυτερων 206. τοολυχρονίους} τσολυχρονιου 23. 

ΧΙ. καὶ ἰσχὺς] α ἡ τού, 261. νόμος} ργαπηϊῖ, ὃ τς). τῆς δικαι- 
οσύνης} α τῆς τού, 461. 

ΧΗ. ᾿Ενεδρεύσωμεν δὲ], δὲ τού, τςς, 1:7, 248, 26τ, 296. ΑἸεχ. 
Ἔνεδρ. δὲ τὸν δίκ.] δήσωμεν (Υεῖ. Ἰηΐεγργ. εἰγεμυσηίαηι) τὸν δίκαιον 
5. Βαγηδῦ. Ἐρ. (δίῃ. δ. 6. ἄὥρωμεν ἐφ᾽ ἡμῶν τὸν δίκαιον ΟἸδη,. ΑἸεκ. 
Ρ. 714. ὅτι δύσχρηςος ἡμῖν ἐρ!] οτι δυσχρηςος ἐξιν ἡμῖν 23. 
ὀνειδίζες---νόμου] κουπὶ ἱπιογπιεά, τού, χότ. 
παραπῆωματα νομε 5248. 
ΑΙὰ ὁ. 

ΧΙΝ. ἐννοιῶν ἡμῶν} α ἡμῶν 253. ΑἸά. 

καὶ 
πὶ έ ὡμαρτήματα νόμε] 

καὶ ἐπιφημίζει] καὶ ἐπιφημιξφεται 68, χοό. 

Ἀ 

ΧΥ͂Ι. ἐλογίσθημεν] ἐγενηϑημεν 2Ζοό. τῶν ὁδῶν ἡμῶν] τῶν ἐργων 
ἡμῶν 23. ἀπὸ ἀκαθαρσιῶν) ἀπὸ καϑαρσιων ιςς. ἔσχατα δι- 
καίων] ἐργα τῶν δικαίων τςς. 

ΧΥ͂ῚΙ. οἱ λόγοι αὐτῷ} -Ἐ εἰσιν τοό, 1ς7, 261, 296. 

δάσει] α ἐν τξς. 
ΧΥΠΙῚ. ἔκ χειρὸς--ἐτάσ, αὐτὸν ἴπ σοηι. {64.1 λ οἰπὶ ἱπίεγπηοά. 

,Δό:. ᾿ 
ΧΙΧ. καὶ βασάνῳ] και βασάνων τςς. ἐτάσωμεν] ἐξετασωμεν 

248. Οοπῖρ!. ἵνα γνῶμεν τὴν ἐπιείκειαν---καταϑικάσωμεν αὐτόν ἴῃ 
οοτη. ἴε4.} α οὐπὶ ἱπίεγπηθά. ᾿ς ς. καὶ δοκιμάσωμεν) καὶ δικασωμεν 
68. ΑΪά. 

ΧΧ. Θανάτῳ---αὐτόν] κα ουπὶ ἱπίεγπγθά, τού, 261. 

σκοπὴ] ἡ ἐπισκοπὴ αὐτῇ τού. αὑτε ἡ ἐπισκοπὴ 248. (ομηρὶ. αὐτὼ 
ἐπισχοπὴ 206. 

ΧΧΙ. ἐλογίσαντο] -[- οἱ ἀφρονες ςξς, τοῦ. -ξ αφρονες 261. καὶ 
ἐπλανήθησαν] -ἰ- οἱ ἀφρονες τςς, 296. | 

ΧΧΙ]. μισϑὸν ἤλπισαν) (τ. τού. ἔκριναν} ἐκρινε 26τ. ἔκριναν 

γέρας] ἐκλιναν γηρᾶς τς7. 
ΧΧΠΠ. ἐπ᾽ ὠφϑαρσίᾳ] ἐν αφϑαρσια ςς, 2:4. ἰδιότητος] ομοι- 

οτήτος τού, 26ι. ᾿αἰδιοτητος 248. (213. ἴοτ. αειδιοτητας.) ΑΙεχ.. 

»» 

τὰ ἔν ἐκ“ 

,, “2. 2 
αὐτὰ Ἐπ|-» 

Ι. ψυχαὶ] ργξπιῖε. αἱ τού, 262. 
11. ἀφρόνων] ανϑρωπὼν 23, ςς. (254. πηλγρ.) 

ἐζοδος αντε 261. 
111. σύντριμμα] συντριμμος τξς. 
ΙΝ. κολασϑῶσιν] σκολασϑωσιν τοό. ἢ ἐλπὶς] καὶ ἡ ἐλπὶς Ογ- 

ΥἹ]. ΑἸεχ, νοὶ. νἱ!. Ῥαγε. 11, ρ.. 330. (ΟΕ, νοϊ. νὶ. μαι. 1. Ρ..211.) 

| ἡ ἔξοδος αὐτῶν] ἡ 

-- 

22. : 

ΠῚ. 

Ι, 2. 

3. 

4. 

β 
ΚΕΦ, 

β 
"«--» 

τσ, 
πω 



ΣΟΦΙΑ ΣΑΛΩΜΩ Ν. 

ὸ κεφ. ΠΙ. ᾽ν. », ς “,͵οἦἍ ε ν. 9 σνΝ κ΄ ᾿Ν Ἃ ν ες ες , 
᾿ 6. βεν αὐτὸς ἀξίας ἑαυτα. Ὡς χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ ἐδοκίμασεν αὐτὰς, χαὶ ὡς ὁλοχάρχωμα υ- 

7. σίας προσεδέξατο αὐτός. Καὶ ἐν καιρῷ ἐπισχοπῆς αὐτῶν ἀναλάμψουσι; χαὶ ὡς σπινϑῆρες ἐν ἐγ καὶ καλου) 

8. χαλάμη διαδραμᾶδνται. Κρινῶσιν ἔϑνη καὶ χρατήσουσι λαῶν, χαὶ βασιλεύσει αὐτῶν Κύριος, εἰς Ὡ 

9. τὸς αἰωγας. Οἱ πεποιϑότες ἐπ᾿ αὐτῷ συνήσεσιν ἀλήϑειαν, χαὶ οἱ πειςοὶ ἐν ἀγάπῃ πτροσμενᾶσιν 

ιο. αὐτῷ, ὅτι χάρις χαὶ ἔλεος τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτξ, Οἱ δὲ ἀσεξεῖς χαϑὰ ἐλογίσαντο ἕξεσιν ἐπιτι- 
' 1. μίαν, οἱ ἀμελήσαντες τῇ δικαίου χαὶ τῇ Κυρίου ἀποςάντες. Σοφίαν γὰρ χαὶ “παιδείαν ὁ ἐξεϑε- 

γῶν ταλαίπωρος, χαὶ χενὴ ἡ ἐλπὶς αὐτῶν, χαὶ οἱ χόποι ἀγόνητοι, χαὶ ἄχρηςα τὰ ἔργα αὐτῶν. 

12. 13. Αἱ γυναῖχες αὐτῶν ἄφρονες, χαὶ ππονηρὰ τὰ τέκνα αὐτῶν. ᾿Επικατάρατος ἡ γένεσις αὐτῶν, ὅτι 
ι μαχαρία ςεῖρα ἡ ἀμίαντος, ἥτις οὐχ ἔγνω χοίτην ἐν ππαραπ]ώματι, ἕξει καρπὸν ἐν ἐπισχοπῇ ψυ- 
ἱ 14. χῶν. Καὶ εὐνδχος ὁ μὴ ἐργασάμενος ἐν χειρὶ ἀνόμημα, μηδὲ ἐνθυμηθεὶς χατὰ τῇ Κυρίου σο- 
} γηρά' δοϑήσεται γὰρ αὐτῷ τῆς πΐςεως χάρις ἐχλεχτὴ, χαὶ χλῆρος ἐν ναῷ Κυρίου ϑυμηρέςερος. 

: ι5.16. ᾿Αγαϑὼν γὰρ πρύνων χαρπὸς εὐχλεὴς, χαὶ ἀδιάπ]ωτος ἡ ῥίζα τῆς φρονήσεως. Τέκνα δὲ μοιχῶν νὰρ “ζ 

ι 17. ἀτέλεςα ἕςαι, χαὶ ἐχ ππαρανόμε κοίτης σπέρμα ἀφανισϑήσεται. Ἐάν τε γὰρ μαχρόξιοι γένων-- , 

ἰ 18. ται; εἰς ϑὲν λογισθήσονται, χαὶ ἄτιμον ἐπ᾿ ἐσχάτων τὸ γῆρας αὐτῶν. ᾿Εάν τε ὀξέως τελευτή- 

ί 19. σώσιν, ὃχ, ἔξεσιν ελτιθαι δὺὲ ἐν ἡμέρᾳ διαγνώσεως παραμύϑιον. Τενεᾶς γὰρ ἀδίχου χαλεπὰ 
: τὰ τέλη. 

᾿ ι. ΚΡΕΙΣΣΩΝ ἀτεανία μετὰ ἀρετῆς, ἀϑανασία γάρ ἐς νχέν. μνήμῃ: αὐτῆς, ὅτι χαὶ σαρὰ Θεῷ γι- “ιν)χι,.- ὦ 
Ὶ 4. γώσχεται καὶ πταρὰ ἀγθρώποις. Παρδσάν τε μιμδνται αὐτὴν, χαὶ ποϑδσιν ἀπελϑδσαν, χαὶ ἐν 

, 4. τῷ αἰῶνι ςεφανηφορᾶσα ππομπεύει, τὸν τῶν ἁμιάντων ἄϑλων ἀγῶνα γιχήσασα. Πολύγονον δὲ 
᾿ ς΄ ἀἄσεδῶν πλῆϑος ἃ χρησιμεύσει, καὶ ἐκ νόϑων μοσχευμάτων ἀ δώσει ῥίζαν εἰς βάϑες, ἐδὲ ἀσφαλῇ 

4. βάσιν ἑδράσει. Κὶἀἂν γὰρ ἐν χλάδοις πρὸς καιρὸν ἀγαϑάλῃ, ἐπισφαλὼς βεδηχότα ὑπὸ ἀγέμα σα- 
7 "ἫΝ ΕΝ ΄ » ς᾽ 9 ΄ ΄ ᾿ “ 3. “ ν᾿. ε 

5. λευϑήσεται, χαὶ ὑπὸ βίας ἀνέμων ἐχριξωϑήσεται. Περιχλασϑήσονται χλῶνες ἀτέλεςοι, χαὶ ὃ 
6. χαρπὸς αὐτῶν ἄχρηςος ἄωρος εἰς βεῶσιν, καὶ εἰς δὲν ἐπιτήδειος. Ἔχ γὰρ ἀνόμων ὕπνων τέχνα . 

η. γεννώμενα μάρτυρές εἰσι πονηρίας χατὰ γονέων ἐν ἐξετασμῷ αὐτῶν. Δίχαιος δὲ ἐᾶν φϑάσῃ τελευ- 
8. τῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔςαι. Τῆρας γὰρ τίμιον οὐ τὸ “πολυχρόνιον, ἐδὲ ἀριϑμῷ ἐ ἐτὼν μεμέτρηται. 

9.1ο. Πολιὰ δέ ἐςτν φρόνησις ἀνθρώποις, χαὶ ἡλικία γήρως βίος ἀχηλίδωτος. Ἑύάρεςος τῷ Θεῷ γενό- 
3 ΄ Ν ἈΝ Ἔν δ ΄ .: , ἽΝ ΄ 3 ΄ ΄ 3 

11. μενος ἠγαπήϑη, χαὶ ζῶν μεταξὺ ἁμαρτωλῶν μετετέθη. Ἡρπάγη μὴ καχία ἀλλάξῃ σύνεσιν αὐ- 
4 

ΝΙ. Ὡς χρυσὸν] ὡσει χρυσον τξς. ὁλοκάρπωμα] ολοκαυτω- 1. Κρείσσων) χρείσσον 261, παρὰ Θεῷ] ταρα Θεκ τοῦ, τςς, 
; μᾶ 23. : 261. παρὰ ἀνθρώποις} ταρα ἀνϑρωπων τού, 461. 
β ΝΠ. σπινθῆρες] ἐξ ϑα τοό. 11. μιμᾶνται αὐτὴν] τιμωσιν αὐτὴν ςς, τού, τξςς, 248, 254) 206. 

Ψ1Π1. λαῶν] λᾶον τςς. τιμουσιν αὐτὴν τς. ΑΙεχ. ὠπελϑδσαν) ἐπελῆασαν 223... ὥὸμ-Ὁὁ ΠΥ 

ΙΧ. ἐπ᾽ αὐτῷ] ἐπι Κυριον 23. ἐπ᾿ αὐτὸν τιοό. ὄληϑείαν] εἰρη- πεύει]} ἀποπέμπει τςς. ας δ ὦ 

᾽ν Γ᾿ γὴν τού, ἔλεος δία. Δὰ ἔπ. οοηλ.} εἐλεος ἐν τοις ὁσιοις αὐτὰ καὶ ἐπι» ΠῚ. Πολύγονον δὲ] δὲ ἴοτῖρι. ὄιρτὰ 11η. 40 εαάθπὶ πῇ. τς ζ. οὐ 
) π΄ σκοπὴ ἐν τοῖς ἐκλέχτοις αὐτῇ 68, τοῦ, 248, 254, Δὅ:. Οοπιρὶ. ΑΙ4ά. χρπησιμεύσει] ἐ χρησιμευει τού, τςς. ἐδράσει] δρασει 248. 

Ὦς, ἔπε εν ρηΐοτε, 253. τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτῷ} τοῖς οσιοις αὐτῷ 23. ΙΝ. Κἄν γὰρ ἐν] αν γαρ εν ςς. εᾶν γαρεν 296. ἐξισφ. βεξη- 
τὴ Εν τοῖς ὁσίοις αὐΤῈ ςς. ῬΓΘΤΑΝ τ. ἐν τς ς. ἐν τοῖς ἐχλεκτοις αὐτξ, και κότα] ἐπισφ. βεδηκότος ΑΙὰά. σαλευθήσεται} σαλευθήσονται τού, 

νι εχισκοπῆ ἐν τοῖς ὁσιοις αὐτῇ 1ς7. ΑἸἴεχ. 1ξς, 261. καὶ ὑπὸ βίας ὅς. δὰ Άπ. σοπ,.} 261. καὶ ὑπὸ βίας 

Χ. ἐπιτιμίαν] ατιμιαν 248. οἱ ἄμελ. τῇ δικαία} οἱ αμελ. τε ανέμων---ἀτέλεςοι ἴῃ οοπι. [24.} περικλασϑησωνται κλωνες ατελέςοι, 

Κυριε 296. καὶ τῇ Κυρίᾳ} α 261: καὶ τα δίκαις 206. ὑπο βιας ἀνεμὼν ἐχριζωϑησωνται τςς. ἐκριξωθήσεται] ἐκριφωϑη- 
ΧΙ. Σοφίαν γὰρ] τ γὰρ 296. ὁ ὁ ἐξωϑενὼν] ὁ ὁ ἐξεδενων 2906. καὶ σονται τοῦ. 

οἱ κόποι ἄνόνητοι] καὶ οἱ κόποι αὐτὰ ἀνόητοι Οἡρεὴ. "1. 170. Ψ. κλῶνες} αὐτῶν χλωνες τού, 2ς3) 261. αὐτὼ κλωνες 206. Φ, 

ΧΠ]Ι. ἡ γύεσις] ἡ ἡ γέννησις 29ς6. ςεῖρα] ργαετηϊτῖ. ἡ τοό, 2οό. ἀτέλεροι] ἀτελέξατοι Αἰεχ. ἄωρος] αώροι 1οό. ργβεπηττ: καὶ 296. (᾿ 

ἡ ἀμίαντος] α ἢ 23», 243. ἕξει καρπὸν] ἐξει κάρπον δὲ τού. ἐξα ΥΙ. γεννώμενα γενόμενα ΑΙά. κατὰ γονέων] κατὰ τῶν γονέων 

γὰρ καρπὸν 1ς7. ἐν ἐπισκοπὴ ψυχῶν} -“ αὐτῶν Π]. - ἁγίων 157. ἐν ἐξετασμῷ]} κα εν τὲς. 
ΑΙδεχ. ΝΙ]. Δίκαιος δὲ} α δὲ τοῦ, 261.. δίκαιος γαρ 248. -- 

ΧΙΝ. ἐν χειρὶ] ἐν χερσιν 23. χῶρις ἐκλεκτὴ] α χάρις 26ι:. ὙΠ. καὶ τὸ πολυχρ. 1 οὕτω ((ς) τολυχρ. τςς. δὲ ὠριϑμῷ] 

ϑυμηρέςερος) ϑυμηδέξερος 235) 253. ΑἸεχ. 5τε ἀριϑμω 4261. ἀριθμῷ ἐτῶν) αριϑμω ἤμερων 53. 

ΧΥν, ᾿Αγαϑῶν--εὐκλεῆς] αὶ οαπὶ ἰηζεττηεά. 3: εὐκλεὴς} ἐπιφα- ΙΧ. ἀνθρώποις] γαῖ, ἐν ΒαΗ͂Ι. Μ. 1. 4:1. ᾿ " 

νῆς 26ι. πλᾶγρ. Ὁ ο ἐδανρετσς, πλοον Χ. τῷ Θεῷ] α τῶ ςς» τοῦ, 1ςξ, 157) 248, 2ς3, 254, Ζόι. Αἴεκ. Δὲ οἷ Ἢ 

ΧΥΝῚ. ὠτέλεςα ἔςα!] ξχατας «ξαι 2ς3) Ἢ ες τῷ Θεῷ γινόμενος] γένομενος Θεὼ 23. ΄ 

ΧΥΙΙ. Ἐάν τε γὰρ] α γαρ τς. γίνωνται) καόι. εἰς ἐϑὲν] ΧΙ. Ἡρπαγη) αρπαγη τς. μὴ κακία] τριν ἡ κακιᾶ 23. «2. 

εἰς δὲν ςς, τοό, 254, «ότι. (ογρὶ. Ὑμεοάογεῖ, ἷν. 1227. μη ἡ καχια 1ξξ, 157, 248. (οπιρῖ. μὴ κα- 

ΧΥΤΙΙ. Ἐδν τε] ἐάν τε γὰρ Αἰεχ. τελευτήσωσιν] τελευτησου-. κία ἀλλάξῃ σύνεσιν αὐτῷ μὴ ἡ κακιὰ αὐτῇ ἀλλαξη συνεσιν 55: ῆς, 

σιν τςς. ἐχ ἕξεσιν] εκ ἐχεσιν 68. ΑΙά. ἐλπίδα] ἐλπιδας τού, οπϑϊο ἢ, 2:4. πρινη κακιᾶ αὐτὰ αλλαζη συνεσιν 253. σύνεσιν αὐ- 

461. διαγνώσεως) ἀναγνωσεως ξς. 18} αὐτα τς. ἢ ἢ δόλος, ἢ 26τ. ἀπατήσῃ] ἀπατήσει τξς, 26ι. 

ΧΙΧ. χαλεπὰ] πονηρα τοῦ, 26ι. ψυχὴν αὐτῷ} α αὐτε 261. ργϑεπητῖ. τὴν 206. 
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ΣΟΦΙΑ ΣΑΛΩΜΩΝ. 

ἘΞ ᾿ 2 “59 ΄ Ν ’ Ρ 2 ρ᾽ 

τῇ, ἢ δόλος ἀπατήση ψυχὴν αὐτῇ. Βασχανία γὰρ φαυλότητος ἀμαυροῖ τὰ χαλὰ, χαὶ δεμ-. 
Η 489 Ν ει 9 ’΄ ΕΣ 

δασμὸς ἐπιϑυμίας μεταλλεύει γᾶν ἄχακον. Τελειωϑεὶς ἐν ὀλίγῳ ἐπλήρωσε χρόγους μακρᾶς, 
3 ν ν “. ,΄ ε . 3. ἀἰς δ ν δ Ψ 5 Σ Σ ἐχ ἃ ἐὐδονς 

Αρεςὴ γὰρ ἢν Κυρίῳ ἢ ψυχῆ αὐτδ' ὁιὰ τᾶτο ἐσπεῦσεν ἐχ μέσου “φσονηρίᾶς. Οἱ δὲ λαοὶ ἰδόντες 
ΟἿ ῳΝ ΄ ρ Ψ ἣ δ  Ψ»ἢ’ ρὸ 3 δὲ 

χαὶ μὴ νοήσαντες, μηδὲ ϑέντες ἐπὶ διανοίᾳ τὸ τοιδτο, ὅτι χάρις χαὶ ἔλεος ἐν τοῖς ἐχλεχτοῖς αὐ. 

τῇ, χαὶ ἐπισχοπὴ ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτᾶ, Καταχρινεῖ δὲ δίχαιος χαμὼν τὰς ζῶντας ἀσεξεῖς, χαὶ 
; - Ν “" 3 » Ν Ν “ : ' 

γεότης τελεσϑεῖσα ταχέως πολυετὲς γῆρας ἀδίχΒ. “Οψονται γὰρ τελευτὴν σοφᾷ, χαὶ καὶ γοήσεσι 
2 ". ρϑ “ 2 7] 9 ε ,᾿ 

τί ἐδελεύσατο περὶ αὐτϑ, καὶ εἰς τί ἠσφαλίσατο αὐτὸν ὁ Κύριος. ᾿Οψυονται χαὶ ἐξεϑεγήσεσιν, 
αὐτὲς δὲ ὁ Κύριος. ἐχγελάσεται". χαὶ ἔσονται μετὰ τᾶτο εἰς πττῶμα ἄτιμον, χαὶ εἰς ὕξριν ἐν γε- 

ἐς ον Ψ 7 ΝΝ ».. »" Ν Ν ὅν 29 9 ἊΨ τ ἐν 

χροῖς δ αἰῶνος. ὍΟτι ῥήξει αὐτὲς ἀφώνες πρηνεῖς, καὶ σαλεύσει αὐτὲς ἐκ θεμελίων, χαὶ ἕως 
Ρ - ᾽ ε ΄ ᾽,. 3 “ " ᾿ 

ἐσχάτου χερσωϑήσονται, καὶ ἔσονται ἐν ὀδύνῃ, χαὶ ἡ μνήμη αὐτῶν ἀπολεῖται. Ἐλεύσονται ἐν 

συλλογισμῷ ἁμαρτημάτων αὐτῶν δειλοὶ, καὶ ἐλέγξει αὐτὲς ἐξεναντίας τὰ ἀνομήματα αὐτῶν. 
: " 

ΤΟΤΕ ςήσεται ἐν παῤῥησίᾳ “πολλῇ ὁ δίχαιος. χατὰ τπορόσωπον τῶν ϑλιψάντων αὐτὸν, χαὶ τῶν 

ἀϑετόντων τὸς πσόνες αὐτξ, ᾿Ιδόντες ταραχϑήσονται φόξῳ δεινῷ καὶ ἐχεήσονται ἐπὶ τῷ παρα“ 

δόξῳ τῆς σωτηρίας. Ἔρδσιν ἑαυτοῖς μετανοᾶῦντες, χαὶ διὰ ςενοχωρίαν τπογεύματος ςενάζοντες, 

Οὗτος ἦν ὃν ἔσχομέν ποτε εἰς γέλωτα χαὶ εἰς πταραξολὴν ὀνειδισμδ. Οἱ ἄφρονες τὸν βίον αὐτῷ 
9 ΄ 7 ᾿, ᾿, Ν 2, Ὁ »Ὦ» ἰφὲ 4 9 ε . [.] ., ,}» 

ἐλογισάμεθα μανίαν, καὶ τὴν τελευτὴν αὐτῷ ἄτιμον. Πῶς χατελογίσϑη ἐν υἱοῖς Θεξ, χαὶ ἐν 
ε “ ε “ 39. “Ὁ 2 2 ΄ 2Ξ.νΝ δ » ’ ΝΙΝ ᾿ῃῳ Ρ' " 
ὧγίοις δ' χληρος αὐτ ἐςιν; "Αρα ἐπλανήϑημεν ἀπὸ ὁὲβ ἀλησείας, χαὶ τὸ τῆς δικαιοσύνης φῶς 
»ν ςξ ν. μεν ᾽ 2 ε “Ὁ » ΄ 2 ΄ : 2 Νν 9 7 

ὃχ ἐλαμψεν ἡμῖν, χαὶ ὁ ἡλίος ὃχ ἀνέτειλεν ἡμῖν. Ανομίας ἐνεπλήσσημεν τρίξοις χαὶ ἀπωλείας, 

χαὶ διωδεύσαμεν ἐρήμους αξά ὴν δὲ ὁδὸν Κυρίου οὐχ ἔψγωμεν. Τί ὠφίλ ἘΌΝ μεν ἐρήμους αδάτους, τὴν δὲ ὁδὸν Κυρίου οὐχ ἔγγωμεν. ὠφέλησεν ἡμᾶς ἡ ὑπερ- 

ηφανία  χαὶ τί αλδτος μετὰ ἀλαζονείας συμξέθληται ἡμῖν; Παρῆλϑεν ἐχεῖνα πάντα ὡς σκιὰ, 
Ν ς 3 [ελί. 4 ᾿ Ὥ ἰωω ὃ ΄ ΄ δι “Ὁ ἣ δώ .  »ν 

χαὶ ὡς ἀγ[ελία “αρατρέχεσα. ς ναῦς διερχομένη χυμαινόμενον ὕδωρ, ἧς διαξάσης οὐχ ἕςιν 
ΕΝ ε,.ω ΦΤΡΝ Ν ζ΄ 3 ᾿γν Γ ΕῚ ε ᾽ Ζ δὴ] 322 Ὧν εν 
ἴχνος εὑρεῖν, δὐὲ ἀτραπὸν τρόπιος αὐτῆς ἐν χύμασιν. ᾿Ἢ ὡς ὀρνέου διϊπ]άντος ἀέρα, ἐϑὲν εὑρί- 

ὦ ’ ΄ . ἰϑω Ϊ᾿ ζω ρὸ “ω σχεται τεχμήριον πορείας, πσληγῇ δὲ ταρσῶν μαςιζόμενον πνεῦμα χᾶφον χαὶ σχιζόμενον βίᾳ ῥοΐ- 
4 ΄΄ ’ Ν [ω͵ ρο ; ρ ζου, χιγδμένων πτερύγων διωδεύϑη, χαὶ μετὰ τοῦτο ἐχ εὑρέϑη σημεῖον ἐπιξάσεως ἐν αὐτῷ. Ἢ 

ε ᾽’ ΄ ϑ "ἙΝ Ν- ἿΝ " ὡς βέλους βληϑέντος ἐπὶ σχοπὸν, τμηϑεὶς ὃ ἀὴρ εὐϑέως εἰς ἑαυτὸν ἀνελύϑη, ὡς ἀγνοῆσαι τὴν 

ΧΙ]. ἐν ὀλίγῳ] ἐν λογω τς). ἐπλήρωσε] ἐπλήρωσαν τςς. 
ΧΙΨΜ. Κυρίῳ] ρτοεπηίει. ἐν τοό. ἔσπευσεν] ἐσπαδασεν τςς.΄ 
ΧΥ. Οἱ δὲ λαοὶ] οἱ δὲ αλλοι ιςς, 2906. καὶ μὴ---ϑέντες] αὶ εὐπὶ 

ε και ἐρεσιν τς. ΟΟΙΏΡΙ, κεχραξοντες, καὶ ἐρεσιν 261. -ἰ- καὶ 

ἐρᾶσιν ἰηῖεῦ ὕποο5 Αἶεχ, Οὗτο;--- γέλωτα] ὅτό: ἐριν ὃν ἔσχομεν ἡμεῖς 

οἱ ἄφρονες εἰς γέλωτα ΟΠιγίοίε. νἱϊ. 460. εἰς γέλωτα εἰς κατα- 

2. 

3. 

4. 

σ. 

6. 

᾿Α 

8. 

9. 

Ιο 

12. 

ς- Ἐν: 

Ἰπϊεγπηθά, 23. τὸ ΤΟΙΣΤΟ] τοιεῖτον Ιο6. τὸ τοιῶτον 248, 261. (πρὶ. γελωτὰ ες. 
᾽ “ΦΨῳ,.» “ 3. "“ ε . ' μρῇ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτὰ) ἐν τοις οσιοις αὐτε 1Π| ςς, 68, 248, 2:4, 26:. Ιν. Οἱ ἄφρονες] Ὀγδουηῖτι. ἡμεῖς 23, 253. τὸν βίον αὐτῷ} τὸν 
Οουρὶ. 414. ἔρ, ἔπε ἐν, τοό. ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτῷ] ἐν τοῖς ἐκλεκ- βίον αὐτῆς ΑΙ. 5 π΄ πΡυ  ν φοῦὲ οΥβι δ, χϑεὺν 

Υ. Πῶς κατελογ.] πως δὲ κατελογ. 206. πῶς καταλογίσϑη ΑΙά. 

ἐγιν] ἐσαι τςς. λα 248. 
ΝΙ. ἐκ ἔλαμψεν] εκ ἐπελαμψεν 23, ς ς, τού, τς 7. 

2οό. (Αἴεχ. ουπὶ ἐν ἰπίεγ πῃ ο08.} 
23) 248, 253. (οηηρί. 

τοῖς αὐτὰ 11], ςς, 68, 248,2 -ς4, 2Ζ6τ. (οπιρὶ. ΑΙ4ά. ἔς, ἤπε εν, τοῦ. 
ΧΨΥΙ. Κατακρινεῖ} καταχρίνεε τοό. Κατακρινεῖ δὲ] α δὲ 248. 

κατακρίνει ΟΟπιρ. χαμῶὼν] ϑάνων 1], 68, τς ς, 1ς7, 248,2 4, 2906. 
Οὐμιρὶ. ΑΙά, ϑανατω τού, 261. ἀλλαχου ϑάνων 2ς3. τηᾶτξ. καὶ 
νεότης) καὶ νεοτῆτος 1Π| 68. ΑΙά. τελεσϑεῖσα ταχέως} τ. τού. 

ἡμῖν] ἐν μιν 
καὶ ὁ ἥλιος] -Ἐ τῆς δικαιοσυνης 

-.-“᾿--..-- 

Ἔ καταχρινεῖ 248. 
ΧΝῚΙ. καὶ οὐ νοήσουσιν] και οὐ συννοησουσιν τςς. τί ἐξουλεύ- 

σατο] τι ἐδουλευσαντο 261. (ΟμλρΡ]. οτι εξελευσαντο (ἀυδ. πη εδου- 
λευσατο) 448. ἤσφαλ. αὐτὸν] ἡσφαλ. ἑαυτὸν τοῦ, 248. Οομιρὶ. 

εὐ. ΧΨΙΠ. καὶ ἐξεϑενήσεσιν] -Ἑ αὐτὸν 23, 243. (ΑΙεχ. ἱπ σμιαγαξῖ, 
ταΐμοσθ.) καὶ ἐξεδενωσεσιν τοό. χαὶ ἐζεδενησωσιν 26:1. 
λὲν τού, τξςς, 261. δὲ᾽ αἰῶνος] α δι᾽ Αἴοχ. 

ΧΙΧ. καὶ σαλεύσει] και σαλευϑησει 43. 
ἕως ἰσχάτων ΑΙεχ.. 

ΧΧ, ἐν συλλογισμῷ] ἐν λογισμω τοῦ, 56:. 
τα τού, 261. τὰ νοήματα τςς. 

᾿ ᾿ ΄ Ἁ 

καὶ ἕως ἐσχάτου) και 

Ἁ.,.» ΄ 

τὰ ἀνομήματα] 

᾿ 1. ᾿ν ταῤῥησίρ: πολλῇ ὁ δίκαιος] ὃ δικαιος εν τταρρησια πολλὴ 23. 
τῆς τόνες αὐτῷ} τες λογες αὐτὰ ςς, 2.4. αὐτῶ} αὐτων {ξ, 
ῃ. Ἰδόντες] - αὐτὸν 4ς3. -ἰ- δὲ ἴῃ οπιαταξξ. πηίπογε Αἰὲχ. τῆς 

σωτηρίας] “αὖτε ςς, 2ς3, 5ς4. (ΑἸεκχ. ἴπ οδιταέξ. πηπογβ.) τῆς ϑεω- 
βριας τού, 2Ζόι. ᾿ 

ΠΙ. Ἔρξσιν] -ξ- γαρ 23, ςς» τς, 253) 2 4) 206.ὕ Ρτδθυλϊτῖν καὶ 
548. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. ἑαυτοῖς] ργαπιῖτε. ἐν. 23, ςς, τού, τςς, 248, 2ς3, 
2ς45)306. (οπηρ]. ΑἸά. ΑΙεχ. ςενώξοντες] ςεναξονται . 111. ΑΙά. ςε- 
γαζϑσιν χα! ἐρεῖσιν 23, 2ς3, 206. ξεναζονται και ἐρεσιν ξς, 248, 
254. κεκράξονται καὶ ἐρασιν τοό. ςεναξζεσιν καὶ ἐρασιν τςς. ςε- 

ἐν νεκροῖς] 

ΥΙΙ. ἐνεπλήσθημεν] ἐπλησϑημεν 248. τρίδοις] τριξους τού. 

τριξων 248. τρίβοις καὶ ἀπωλείας] καὶ τριδων ἀπωλείας 253. καὶ 
διωδεύσαμεν] καὶ ὠὡδευσαμεν 296. ΑἸεχ. 
1ς7, 206. 

ΨΙΠ. ἡ ὑπερηφανία) -Ἐ ἡμῶν 23, 253. ἢ ΑΙά. 
ΑΙεχ. καὶ τί τλᾶτος μετὰ ἀλαζονείας} καὶ ὥλετος μετὰ αλαζο- 

νειᾶς τι 2ς3. »᾿ 

ΙΧ. ΠΙὰρῆλϑεν} ταρηλϑὸν τς7. ὡς σκιῶὼ] ὡσεὶ σκιὰ Οοπρρὶί. 
τπαρατρέχεσα] διατρεχεσα 2ς 3. 

Χ. Ὡς ναῦς] ργρινα, καὶ ἰπ οπαγαίς, πηΐπογα ΑἸοχ. κυμαινόμε- 
νον} κυμᾶινον ςς, 254. ἧς διαθδάσης] ἧς διαδασεις “ὅτ. ἧς διαξά- 
σεως ΔΙά. ἴχνος εὑρεῖν} τς. τοό. τρόπιος αὐτῆς] πορειᾶς αὐτῆς 

..23, 248. ΟΟμηρί. τροπεὼς ἀυτῆς τοῦ, 1ς7, 254. ΑΙεχ. τριδων αν- 

τῆς (253. τριξων ἴῃ τηᾶγρ. ἃ ροίξεγ. πῃ.) ΑἸά. 
ΧΙ. διϊπ]αντὸς} διαπῆαντος ξς, 68, τού, 453, 296. (ομηρὶ. ΑἸά. ᾿ 

ΑΙεχ. διαπαντος οὅι. ἐϑὲν εὑρίσκεται] . αδὲν ευρισκεται ςςγ ἃ ς4. 
Ῥγοδτηΐ. ἢ ἴῃ ἐμαγαές, τη. ΑἸεχ. τληγῇ δὲ ταρσῶν] τοληγῇ ταρ- 
σὸν τςς. εχ εὐρέϑη ὅζτο. δὰ ἔμ. σοη).1 σήμειον ἐπιδασεως εχ ευρεϑη- 
σεται ἐν ἄντη τού, 26:1. ἐχ εὑρίσκεται σημεῖον τᾷ ἀναξαίνεσϑαι ἐν 
αὐτῷ 8 Οοαΐοεβ δεγρὶϊ. ἔς, πἰῇ τῇ αἵρεσϑαι, 4 Οοὐϊΐςε5 ϑεγρὶ!, 

ΧΙΙ. ἐπὶ σκοπὸν] ἐπὶ σκοπου τ1ξςς, 296. εἰς ἑαυτὸν] εἰς αὐτὸν 
ιοό, ις7, 261. ἀνελύϑη] ἀνελυσεν 2.3, 253. 

ι 
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ΚΕΦ. Υ. 

13: 

14. 

15. 

τ6. 

18. 19. 

΄΄ 23. ' ὦ ν ἢ , 2 
. γαχτήσει χατ᾽ αὐτῶν ὕδωρ ϑαλάσσης, ποταμοὶ δὲ φυγκλύσαεσιν ἀποτόμως. 

ΣΟΦΙΑ Ὁ ΞΟ ΘΟ ΝΕΘΗΙΝ: 
(. 

δίοδον, αὐτϑ. Οὕτως χαὶ ἡμεῖς γεννηθέντες ἐξελίπομεν χαὶ ἀρετῆς μὲν φημεῖον ἐδὲν ἕ ἔσχομεν 
δεῖξαι, ἐν δὲ τῇ κακίᾳ ἡμὼν χατεδαπανήσημεν. 
χαὶ ὡς πάχνη ὑπὸ λαίλαπος διωχϑεῖσα λεπτὴ, χαὶ ὡς χαπγὸς ὑπὸ ἀγέμβ διεχύϑη, χαὶ ὡς. μνείᾳ 

χαταλύτα μονοημέρε σαρώδευσε. Δίχαιοι δὲ εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισϑὸς αὐτῶν, 
χαὶ ἡ φροντὶς αὐτῶν παρὰ ὑψίςῳ. Διὰ τᾶτο λήψονται τὸ βασίλειαν τῆς εὐπρεπείας, χαὶ τὸ 

7 “. ͵ὔ ϑ 7 Ω ρὸ ἴω 7 - ρὼ ῥῶ 

διάδημα τὸ χάλλξς ἐχ χειρὸς Κυρίαυ, ὅτι τῇ δεξιᾷ σχεπᾷάσει αὐτὲς, χαὶ τῷ βραχίονι ὑπερασπιεῖ 

αὐτῶν. Λήψεται πτανοπλίαν τὸν ζῆλον αὐτῇ, χαὶ ὁπλοποιήσει τὴν χτίσιν εἰς ἄμυναχ ἐχάρων. 
) ΄ ᾿ Ν ΄ ΄ ΄ ἢ Ζ΄ : . “4 
Εγδύσεται Φώρακα δικαιοσύνην, καὶ περιϑήσεται χόρυϑα χρίφιν ἀνυπόχρειτον. Λήψεται ἀστίδαᾳ 

ἀχαταμάχητον ὁσιότητα, ᾿Οξυνεῖ δὲ ἀπότομον ὀργὴν εἰς ῥομφαίαν, συνεχπολεμήσει δὲ αὐτῷ ὁ 
7 ὃ" Ν ΄ 2 2 φ Ν ε 39. » 

, χύσμος ἐπὶ τὸς πταράφρονας. ἹΠΠορεύσονται εὔςοχοι βολίδες ἀςραπῶν, καὶ ὡς ἀπὸ εὐχύχλε τύξε 

τῶν γεφὼν ἐπὶ σχοπὸν ἄλδνται. Καὶ ἐκ πετροξόλου ϑυμδ πλήρεις ῥιφήσονται χάλαζαι" ἀγα- 

᾿Αντιςήσεται αὐτοῖς 

νεῦμα δυνάμεως, χαὶ ὡς λαίλαψ ἐχλιχμήσει αὐτάς" χαὶ ἐρημώσει “ἄσαν τὴν ὮΝ ἀνομία, χαὶ 

ες 

“ [μα ι ρῤδευσε] διωδευσαν τοό. διωδευσεν τς, 261. 
ἰβέι: λῸΣ ΔΑινκΥ, 

τες πλήθους, χαὶ γεγαυρωμένοι ἐπὶ ὄχλοις ἐθνῶν. 
ε ω ἢ 7 ν τ492 Δ 5 ἣ ς- ὦ “»»» ν ΙΝ ἈΝ ᾽΄᾽ Φ 
ὑμῖν, καὶ ἡ δυναςεία παρὰ ὑψίςε, ὃς ἐξετάσει ὑμῶν τὰ ἔργα, χαὶ τὰς βελᾶς διερευγήσει. Ὅτι. 

ἡ χαχοπραγία “περιτρέψει Ὁρόνες δυναςῶν. 

ΑΚΟΥΣΑΤΕ ὃν βασιλεῖς χαὶ σύνετε, μάϑετε διχαςαὶ πσεράτων γῆς. Ἐνγωτίσασϑε οἱ χρατῶν- 
Ὅτι ἐδόθη παρὰ τῇ Κυρίου ἡ χράτησις 

ὑπηρέται ὄντες τῆς αὐτ βασιλείας ὃχ ἐχρίνατε ὀρθῶς, ἐδὲ ἐφυλάξατε γόμον, ἐδὲ χατᾷ τὴν βε- 

λὴν τῇ Θεδ ἐπορεύϑητε. Φριχτῶς χαὶ ταχέως ἐπιςήσεται ὑμῖν, ὅτι χρίσις ἀπότομος ἐν τοῖς ὑπε- 

ρέχουσιν γίνεται. Ὃ γαρ ἐλάχιςος συγίνωςός ἐςιν ἐλέδς, δυνατοὶ δὲ δυνατῶς ἐτασϑήσονται. 

Οὐ γὰρ ὑποςελεῖται πρόσωπον ὁ “χάντων δεσπότης, δδὲ ἐντραπήσεται μέγεχος" ὅτι μιαρὸν καὶ 

μέγαν αὐτὸς ἐποίησεν, ὁμοίως τε “προνοεῖ σερὶ πάντων. Τοῖς δὲ χρατομοῖς ἰσχυρὰ ἐφίξᾳται 

ἔρευνα. Πρὸς ὑμᾶς οὖν ὥ τύραννοι οἱ λόγοι μου, ἵνα μάϑητε σοφίαν χαὶ μὴ «πᾳραπέσητε. Οἱ 
γὰρ φυλάξαντες ὁσίως τὰ ὅσια ὁσιωϑήσονται, καὶ οἱ διδαχϑέντες αὐτὰ εὑρήσουσιν ἀπολογίαν. 
Ἐπιϑυμήσατε ὃ ὃν τῶν λόγων μδ, ποϑήσατε χαὶ παιδευϑήσεσθε. Λαμπρὰ χαὶ ἀμάραντός ἐςιν ἡ 

τῆ χαὶ εὐχερὼς σϑεωρεῖται ὑπὸ τῶν ἀγαπώντων αὐτὴν, χαὶ εὐρίσχεται ὑπὸ τῶν ζητέντωγ αὖ-. 
᾿Φϑανει τὸς ἐπιϑυμδντας προγγωσϑῆναι. Ὃ ὀρϑρίσας ἐπ᾿ αὐτὴν ὁ χοπιάσει, παρξδρον γὰρ 

; ΕΝ τῶν πυλῶν αὖτ. Τὸ γὰρ ἐνσυμησήναι περὶ αὐτῆς φρονήσεως τελειότης, καὶ ὁ ἀγρυπνήσας 
3 25. Χ ΄' » » 4 Ψ ᾿ 3»; - 2 »᾿ο- Ψ “ ιν Ν 93 ρὸ 

δι’ αὐτὴν ταχέως ἀμέριμνος ἕςαι. Ὅτι τὰς ἀξίες αὐτῆς αὕτη περιέρχεται ζητᾶσα, χαὶ ἐν ταῖς 

ΧΙ. γεννηθέντες γενηθέντες 157). λ 261. ἐξελίπομεν ἐξελει- τησις ἡμῶν 261. ποαρὼ ὑψίςου] ταρὰ τε ὑψιςον 23,253. διερευ- 
πομεν 248. Οὐπιρὶ. ΑΙεχ. ἐδὲν ἔσχομεν! αὶ δὲν “όι. νήσει] διερευνησω 26ι. 

ΧΙΝ. ἀσεδξς] ασεξων τοό, Ζ6:. ὡς φερόμ. χἜς] ὡς χνᾶς φερο- Ν. ἐπιςήσεται ὑμῖν] -᾿ ολεϑρος 23, ςς» 1ςς, 2ς3, 24. ( ἡπελεὺ- 
σεται ὑμῖν (1 ς 7. υἱ νἸάἀετυγ) 248. 

ΝΊ. συγίνωςός ἔςιν}] αὶ ἐξὶν 55, 254, 206. 
δυνατοὶ δὲ] α δὲ Αἴμδῃ. ἴ. 621. ΟΒεγίοῖ. νἱῖ. 322. 

Π]1. ΑΙοχ. νοἱ. ἱ. ρῥατζί. 1. Ρ- 122. 
ΨΙΙ. ὑπορελεῖται!]) ὑπορέλλεται ΟἸεπ). ΑἸεχ. ρ. )66. ἐδὲ ἐντρα- 

πήσεται μέγεϑος}) α 23. καὶ μέγαν] και μέγα τοῦ, τςς, 206. 

ΧΆς] χνδς.33, ξφ) 1ςς, 2498, 253,24, 261, 496. (οπρὶ. 
ὡς πάχνη ως ἀραχνη 23, Ἰού. ὡς ἀχνὴ 17. διε-᾿ 

καὶ ὡς βνεία] ργαπνιι. ἢ ἢ 248. δυο: 

μένος τού. 

ΑΙά. ΑἸοχ. 
χύϑη] διελυϑὴ 248. (ομΡΪ. δυνατοὶ γὰρ Ογ- 

εἰς τὸν αἰῶνα] ἐν Κυριω 1οό, 261. καὶ ἐν Κυρίῳ] καὶ εἰς 

τὸν αἰωνα τού, 261. ἢ φροντὶς αὐτῶν] ἡ φροντήσις αὐτῶν 448. 

, Οοπηρί. ταρὰ ὶΣ ὑψίγῳ] ταρα υψιςε τς ς, 306. προνοεῖ} νοέξ 1ξξ. ρονοειται 248, 206. (οπηρ. περὶ τηάντων] 

ΧΥῚ. τῇ δεξίᾳ]} “ αὖτε τού. Οοπιρὶ. ἡ δεξια αὐτὰ 261. α περὶ ΟἸεπ). Αἴεχ. 1. οἷξ. 

ΧΥΠ͵ΙῚΙ. Ἐνδύσεται] Ἐ δὲ 2.3. δικαιοσύνην) δικαιοσυνὴς 23, ΨΙΠ. ἐφίςαται] ἐπιςαται τες. ΑἸά, νφιςαται 206. 

. 248. μαθεὶ δὲ ἴῃ σμαγαέξ. πιΐπογε Αἰεχ. 
ἢ ἢ 

ΙΧ. ὼ ὦ τύραννοι] α 26:. 

Χ. Οἱ γῶὼρ φυλάξαντες] οἱ γὰρ φύλασσοντες ΟἸεπι. ΑἸεχ. Ρ. γ86. 
ὁσίως τὰ ὅσια] οσιοτητα τιςς. ὁσιωθήσονται]) οσιως οσιωϑησονται 

τοό, 26ι. 

εὕςοχοι] εὐςροφοι 23. ΧΙ. τῶν λόγων] τὸν λογον τξξ. 

ἀγανακτήσει) ἀγα- ΧΙ]. Λαμπρὰ) - γαρ 23, 253. 

καὶ τεριϑήσεται] -“- δὲ 23. 
συνεχπολ. δὲ] α δὲ ςς, τςς, 157, 

παράφρονας} αφρονας τού, 

τού, 2ς3,.261, 296. 

ΧΧ. ἀπότομον ὀργὴν] ἴγ. 1 ς7. 

4261. 

ΧΧΙ. Πορεύσονται] πορευσονται δὲ τού. ; 

καὶ εὑρίσκεται ὅζς. δὰ Άῃ. 

Ὅτι ἐλπὶς ἀσεξξς ὡς φερόμενος χἕς ὑπὸ ἀγέμε, 

ἐλέους] ἐλέου ΑἸεχ.᾿ 

νυ νκ 

, ΧΧΙΙ. ἐκ τεετροξόλου] εκ τσετροδολων 1 ςς. 
ψνακτήσει δὲ τιοό. συγκλύσεσιν] συνκλυεσιν 111. συγκλεισεσιν τού, 

1ς7, 261. 
ΧΧΠΙ. ἐκλικμήσει) λικμήσει 206. 

ποεριτρέψει) περιςρεψει 1ςξ,) 1ς7. 

κακοπραγία] Ἕ αυτῶων 26:1. 

11. καὶ ὁ γεγαυρωμένοι] και γεγαυριωμενοι τς ς. 
11. παρὰ τοὺ ὃ Κυρίου] α τοὺ 5, ιοῦ, τξξ» 1ς7, 248, 254, 26ι. 

Οοπιρί. Αἰεχ. ἡ κράτησις ὑμῖν] ἡ κρατησις ὑμῶων τού, τς. ἡ κρα- 

ψο:. . 

οοπλ.} α 261. ΟἸεπι. ΑἸεχ. Ρ. ϑοο. 

ΧΙΠ]. τοὺς ἐπιϑυμᾶντας] Ἔ αὐτῆς τοῦ. 

τρογνωσϑῆναι]} ῶρο τὰ γνωσθηναι τού, 261. 
ΧΙΝ, ἐπ᾽ αὐτὴν] τρος αὐτὴν ςς, τοό, 1ςξ) 248, 253, 254. 261, 7.5 

206. Οοπρὶ. ΑἸἰδχ. τοάρεδρον ὅς. δὰ ἤη. ςοοαλ.] α ΟἸεπ. ΑἸοχ. ]. 

δι. εὑρήσει] εὑρήσεις 248. 

ΧΥ. καὶ ὃ ἀγρυπνήσας] α ὁ 2ζ4. 
ΧΥΙ. τὰς ἀξίας αὐτῆς] τὲς αξιες ἑαυτῆς τξξ. 

Ρρ 

Ἕ αὐτὴν τξςξ, 26:1. 

αὕτη ποερϊέρχ.} 



- 

ΣΟΦΙΑ ΣΑΛΩΜΩΝ. 

τρίξοις φαντάζεται αὐτοῖς εὐμενῶς, χαὶ ἐν πιάσῃ ἐπινοίᾳ ὑπαντᾷ αὐτοῖς. ᾿Αρχὴ γὰρ αὐτῆς ἽΝ ἀν 

ἀληϑεςάτη παιδείας ἐπιθυμία, φροντὶς δὲ παιδείας ἀγάπη, ᾿Αγάπη δὲ τήρησις νόμων αὐτῆς, κΧ80ῦ 

προσοχὴ δὲ νόμων βεξαίωσις ἀφθαρσίας, ᾿Αφϑαρσία δὲ ἐγγὺς εἶναι ποιεῖ Θεᾶ, Ἐπιϑυμία 
ἄρα σοφίας ἀνάγει ἐπὶ βασιλείαν. Ἐἰ οὖν ἥδεσϑε ἐπὶ ϑρόνοις χαὶ σχήπ]ροις τύραννοι λαῶν, τι-- 

μήσατε σοφίαν, ἵνα εἰς τὸν αἰῶνα βασιλεύσητε. Τί δέ ἐςι σοφία χαὶ πῶς ἐγένετο, ἀπαγ[ελῶ, 

χαὶ ἐκ ἀποχρύψω ὑμῖν μυςήρια, ἀλλ᾽ ἀπ᾽ ἀρχῆς γενέσεως ἐξιχνιάσω, χαὶ ϑήσω εἰς τὸ ἐμφανὲς 

τὴν γνῶσιν αὐτῆς, χαὶ οὐ μὴ τπταροδεύσω τὴν ἀλήθειαν: Οὔτε μὴν φϑόνῳ τετηχότι συνοδεύσω, 

ὅτι ὅτος οὐ χοινωνήσει σοφίᾳ. Πλῆϑος δὲ σοφῶν᾽ σωτηρία κόσμε, χαὶ βασιλεὺς φρόνιμος εὐςά.. 
᾿ ϑειὰ δήμε. -Ὥςε σπαιδεύεσϑε τοῖς ῥήμασί μου, καὶ ὠφεληϑήσεσϑε. 

ΕἸΜΙ μὲν χάγω ϑνητὸς ἄνϑρωπος, ἶσος ἅπασι, καὶ γηγενᾶς ἀπόγονος “σρωτοπλάςου. Καὶ ἐν 

χοιλίᾳ μητρὸς ἐγλύφην σὰρξ. δεχαμηνιαίῳ χρόνῳ παγεὶς ἐν αἵματι ἐκ σπέρματος ἀνδρὸς χαὶ ἠδο- 
τ" γῆς ὕπνῳ συνελϑάσης. Καὶ ἐγὼ δὲ γενόμενος ἔσπασα «τὸν χοινὸν ἀέρα, χαὶ ἐπὶ τὴν ὁμοιοπαϑῆ 3. 

χατέπεσον γῆν, πρώτην φωνὴν τὴν ὁμοίαν πτᾶσιν ἶσα χλαίων. Ἔν σπαργάνοις ἀνετράφην, χαὶ ἐν 4. 

φροντίσιν. Οὐδεὶς γὰρ βασιλεὺς ἑτέραν ἔσχε γενέσεως ἀρχήν. Μία δὲ «πάντων εἴσοδος εἰς τὸν ς. 6 

βίον, ἔξοδός τε ἴση. Διὰ τᾶτο ηὐξάμην, καὶ φρόνησις ἐδόϑη μοι, ἐπεκαλεσάμην, χαὶ ἦλϑέ μοι 7. 
πγεῦμα σοφίας. Προξχρινα αὐτὴν σχήπ]ρων χαὶ ϑρόνων, καὶ πλᾶτον ἀδὲν ἡγησάμην ἐν συγκρίσει 8, 

αὐτῆς. Οὐδὲ ὡμοίωσα αὐτῇ λίϑον ἀτίμητον, ὅτι ὁ πᾶς χρυσὸς ἐν ὄψει αὐτῆς ψάμμος ὀλίγη, 9. 

χαὶ ὡς πηλὸς λογισθήσεται ἄργυρος ἐγαντίον αὐτῆς. ὝὙπὲρ ὑγίειαν χαὶ εὐμορφίαν ἠγάπησα "Ἢ 

αὐτὴν, καὶ προειλόμην αὐτὴν ἀντὶ φωτὸς ἔχειν, ὅτι ἀχοίμητον τὸ ἐκ ταύτης φέγίος. Ἦλϑε δέ τι. 
μοι τὰ ἀγαθὰ ὁμᾶ ππανταὰ μετ' αὐτῆς, χαὶ ἀναρίϑμητος τλδτος ἐν χερσὶν αὐτῆς. Εὐφράγϑην 12. 
δὲ ἐπὶ “πάντων, ὅτι αὐτὼν ἡγεῖται σοφία, ἠγνόουν δὲ αὐτὴν γενέτιν εἶναι τότων. ᾿Αδόλως τε 13. 
ἔμαϑον, ἀφϑόνως τε μεταδίδωμι, τὸν πλδτον αὐτῆς οὐχ ἀποχρύπ]ομαι. ᾿Ανεχλιπὴς γὰρ ϑησαυ-. τ4. 
οὖς ἐςιν ἀνθρώποις, ὃν οἱ χρησάμενοι πτρὸς Θεὸν ἐςείλαντο φιλίαν, διὰ τὰς ἐκ παιδείας δωρεὰς. 
συςαϑέντες. Ἐμοὶ δὲ δῴη ὁ Θεὸς εἰπεῖν κατὰ γνώμην, χαὶ ἐγθυμηϑῆναι ἀξίως τῶν δεδομένων, τε. 
ὅτι αὐτὸς καὶ τῆς σοφίας ὁδηγός ἐςι, καὶ τῶν σοφῶν διορθωτήῆς. Ἔν γὰρ χειρὶ αὐτῇ χαὶ ἡμεῖς τ6.ὄ 
καὶ οἱ λόγοι ἡμῶν, πᾶσά τε φρύνησις χαὶ ἐργατειῶν ἐπιςήμη. Αὐτὸς γάρ μοι ἔδωκε τῶν ὄντων 1). 

““᾿ δ ἮΝ 3 ΄ ΄ ν, 2 Ὁ ΄ 3 ῪἿΝ Ν ΄ Ν ; ΄ ᾿ γνῶσιν ἀψευδη, εἰδέναι σύςασιν χόσμε καὶ ἐνέργειαν ςοιχείων, ᾿Αρχὴν χαὶ τέλος καὶ μεσότητα τ8. 

αὐτὴ τεριερχ. τς. κα αὕτη 253. φαντάζ. αὐτοῖς] φανταζ. αὐτὸς  ΥὙ... βασιλεὺς] βασιλεων ςς, τού, 26:1, 49. Αἰεκ. 
23, 1ού, 1ς7, (2 53. 'π πηᾶγρ. αὐτοῖς τῇ. τες.) 261. ὑπαντῷ αὐτοῖς] ΥΙ. Μία δὲ) μια τε 23. Μία δὲ πάντων εἴσοδος εἰς τὸν βίον] 
απᾶντα αὐτοῖς 23, ξξ, τοῦ, τςς, 248, 2ς3, 261. Οοῃηρί. ΑἸεχ.. μία πᾶσιν ἐπὶ τὸν βίον ἡ εἴσοδος Οτερ. ΝΥ, ἰ1. τ6, εἰς τὸν βίον] 

, ΧΥῚ]. ἡ ἀληϑεγάτη) κα ἡ ἱξς, τῆ; ΝΣ εἰς τον χοσμον 1ξ7. 
ΧΥΊΙ]. νόμων αὐτῆς] α αὐτῆς 2.3. τροσ. δὲ νόμων] τροσ. δὲ ΨΊΙ. καὶ φρόνησις---ἐπεκαλέσαμην] καὶ οἴϊπὶ ἱπίεγπχοά, φό:. 

νόμου 157. κα δὲ Αἴμδη. ἱ. 41. βεξαίωσις] α τοό. ΝΠΠΙ. ἐν συγκρίσει] ἐν χρισε! τοῦ. 

ΧΙΧ. ΘεΣ] ργϑπιῖῖ, τε τού... ΙΧ. αὐτῇ} αὐτὴν 1Π1|, 261. λίϑον ἀτίμητον] λιϑὸν τιμίον 248,ῦΟ 
ΧΧ. ᾿Επιϑυμία ἄρα] ἐπιϑυμια γαρ τού, τςς, τς7, (4 53. ἴῃ τῆᾶγρι, 243. ΟορΙ. ὁ τᾶς] κα ὃ τοῦ, 261: , Ψαμμος] ῥγαπηΐις. ὡς 23, 0. 

αρᾶ τΆ. τΕ0.}) 254, 261, 296. επιϑυμια γαρ ἀρὰ 248. Οοπιρὶ. 248, 296. ἄργυρος] ἀργυριον τού, 1ς7.. ἐναντίον αὐτῆς] εἐνωπιον 
ΧΧΙ. Εἰ ἄν ἤδεσϑε]. εἰ συνηδεσϑαι τςς. τύραννοι] ὦ τυραννοι αὐτῆς 23. ἴζ. 17. ᾿ 

23, ξξ) 254. βασιλεύσητε] φησιται και βασιλευσιτε (ἢ) τςς. Χ, Ὑπὲρ ὑγίειαν] νπερ ὑγείαν 461. καὶ τροειλόμην] καὶ τροεῖ- 
ΧΧΙ]. καὶ τῶς ἐγένετο] -ξ- ἐν ανϑρωποις 248. ὠπαγίελῶ] ργα- λᾶμην 23, 248. Οοπρὶ. ΑἸεχ. 

ταἶτῖ, ἐγὼ 253. Εὐΐερ. ῬΓξρ. Ἔνδηρ. Ρ. 532. ἄλλ᾽ ἀπ᾿ ἀρχῆς] ΧΙ]. ἐπὶ τταντων] ἐπι τάσιν ςς, τού, 248, 253, 254, 296. (οπηρ]. ., 
ἀλλὰ ἐπ᾽ ὠρχῆς ΑΙά. ἀλλ᾽ ἐξ ἀρχῆς Ευΐερ. ΡΙωρ. Ενδηρ. ρ. 221. Αἴεχ. γενέτιν} γένεσιν 23, 353. (Α]4. ἴογ, γένησιν.) γενετὴν 261. .., 
532. ΧΙΠ. ἀφϑόνως τε] 'κτε ΑΙἸά, τὸν τῦλᾶτον αὐτῆς} τὸν ὥλετον 

ΧΧΙΠ. Οὔτε μὴν] εδὲ μη τοό, 26τ. ὅτι τος] ὁ τοιᾶτος τοό. αὐτα δι. ἐκ ἀποκρύπΊομα!] εκ ἀποκρυψομαι τοῦ, 26ι. 
᾿ ἘῚ τι ὁ τόιδτος 253. κοινωνήσει] κοινωνει 23, ὁ ς, 1:7. ΑΙεχ. σοφίᾳ] ΧΙΝ. ᾿Ανεκλιπὴς γὰρ] ανελλιπὴς γαρ τειν τού, 157. ανεκλιπὼς 

β σοφιαν 261. γαρηόι. ἀνεκλειπὴς ΟοιηρΙ. ϑησαυρός ἐξιν] α τού. κ ἐξὶν 17. 
ΧΧΝ. Ὥνρε ταιδεύεσϑε] ὡςε τταιδενϑητε τοῦ. λϑηήσαυρος 261. ὃν ο, χρησαμ.] ὦ οἱ χρῆσαμ. 23, 253. χρησά- 

μενοι) κτησάμενοι ςς, τού, 1ς7,), 254) 26:1, 296. ΑἸεχ. ἐςείλαντο 
1. Εἰμὶ μὲν] εἰ μὴ μὲν α6ι. ἴσος ἅπασι] αἰσος 26ι. φιλίαν] ἐκτήσαντο φιλιαν ςς. - ἐκ παιδείας} α ἐκ ΑΙά. συραϑέν- β 
Η. ἐγλύφην] ἐλήφϑη ΑΙΑ. δεκαμ. χρόνῳ] α χρόνῳ ΑΙά. καὶ τες] αὶ καϑεντες τοῦ, 426ι:. 

ἡδονῆς] μὴ ἡδονῆς ΑΙά. ὕπνῳ) υπνου 23, τού, 2 ς3, 261. ΧΥ͂. Ἐμοὶ δὲ δῴη] ἐμοὶ δὲ δίδωκεν Οοπιρί. ἐμοὶ δέδωκεν ΑΙΔά. ὁ 
ΠΙ. τὸν κοινὸν ἀέρα] τὸν κοινὸν ἡμιν ἄἀερα 248. ΟομηρΙ. κατέ. ἀξίως] αξιον 261. τῶν δεδομένων} τῶν λεγομένων 23», 55, 1ού, 2ς4, «“ ὅτ 

πεσον} κατεπεσα 448, (οπιρ. πᾶσιν] απασιν τοῦ, 253, Ζ6ι. 261, 296. ΑΙεχ. τῶν διδομένων 23. ΟΟΙΡ!. 
κῶν, ϊ, 80. ἴσα) ἰασα 83. ἦσα ([-) 248. ἥκα. Ὀοπιρὶ. ΧΥῚ. καὶ ἐργατειῶν] και ἐργατων τού. καὶ ἐργασιῶν Οτΐρεη. ἷ. 

εχ. --“πᾷἷς δὰ δι 123. 
ΙΝ. ἀνετράφην) ἀνεςραφην 11], τς 7. καὶ ἐν φροντίσιν] λα ἐν εξ, πῆ ἔδωκε] ϑέδωκεν ΟἸεπι. ΑἸεχ. ῬΡ. 430. γνῶσιν ὠψευδῃ] γνω- 

τού, 2ς3,) 2ς4, 206. ΑἸοχ. , σιν ψευδὴ 23. 



ΣΟΦΙΑ ΣΑΛΩΜΩΝ. 
κεφ. ΥἿἼ. 

19. 20. χρόνων, τῦτο ἀλλαγὰς χαὶ βεταθολαῖ καιρῶν, Ἐνιαυτὼν χύχλους χαὶ ἄςέρων ϑέσεις, Φύσεις 

ζώων χαὶ ϑυμὲς ϑηρίων, πνευμάτων βίας καὶ θιαλογεδμαξ θοῦ; διαφορᾶς, φυτῶν καὶ δυνά- 

“1.22. μεῖς ῥιζῶν, “Ὅσα τέ ἐςι χρυπ]ὰ χαὶ ἐμφανῆ, ἔγνων. Ἢ γὰρ πάντων τεχνίτις ἐδίδαξέ με σοφία" 
ἔςι γὰρ ἐν αὐτῇ πνεῦμα νοερὸν, ἅγιον, μονογενὲς, πολυμερὲς, λεπ]ὸν, εὐκίνητον, τρανὸν, ἀμό-- 

λυντον, σαφὲς, ἀπήμαντον, φιλάγαθον, ὀξὺ, ἀχώλυτον, εὐεργετικὸν, Φιλάγϑρωπον, βέδαιον, 

ἀσφαλὲς, ἀμέριμνον, παντοδύναμον, πρανεπίσχοπον, χαὶ διὰ τσάγτων χωρϑν πνευμάτων γοερῶν, 
χαϑαρῶν, λεπ]οτάτων. Πάσης γὰρ κινήσεως χιγητιχώτερον σοφία, διήχει δὲ χαὶ χωρεῖ διὰ πτάν-- 

τῶν διὰ τὴν καθαρότητα. 

23. 

24. 

25. 

26. 

᾿Ατμὶς γάρ ἐς! τῆς τῇ Θεδ δυνάμεως, χαὶ ἀπόῤῥοια τῆς τῇ πσαντο-᾿ 

χράτορος δόξης εἰλιχρινήρ' διὰ τᾶτο ἐδὲν μεμιαμμένον εἰς αὐτὴν παρεμπίπει. ᾿Απαύγασμα γάς 
ἐςι φωτὸς ἀϊδίε, καὶ ἐσοπῖρον ἀκηλίδωτον τῆς τῇ Θεᾶ ἐνεργείας, καὶ εἰκὼν τῆς ἀγαδότητος αὐτδ. 
Μία δὲ ὅσα πσάντα δύναται, καὶ μένουσα ἐν αὑτῇ τὰ πάντα χαινίζει, χαὶ χατὰ γενεᾶς εἰς ψυ- 
χᾶς ὁσίας μεταξαίνεσα, φίλες Θεξ χαὶ προφήτας χατασχευάζει. Οὐϑὲν γὰρ ἀγαπᾷ ὁ Θεὸς, 

Ἔςι! γαρι αὕτη λεὐπρεπεςέρα ἡλίου, καὶ ὑπὲρ σᾶσαν ἄςρων ϑέσιν,. 
φωτὶ συγχρινομένη εὑρίσχεται πτροτέραᾳ. Τοῦτο μὲν γὰρ διαδέχεται γὺξ, σοφίας δὲ οὐχ ἀντι- 

σχύει χαχία. 

27. 

28. 

εἰ μὴ τὸν σοφίᾳ συνοιχδντα. 6... 7" 

ΔΙΑΤΕΙΝΕΙῚ δὲ ἀπὸ πέρατος εἰς ππέραρ. εὐρώςως, χαὶ διοικεῖ τὰ πάντα χρηςῶς. Ταύτην ἐφί- 
“9 ἢ 3 ΄ ’᾽ 9 ζ4 9 ξ,΄ 3 “Ὁ 3 9 

λησα χαὶ ἐξεζήτησα ἐκ νεότητός μου, χαὶ ἐζήτησα νύμφην ἀγαγέσϑαι ἐμαυτῳ, χαὶ ἐραςὴς ἔγε-- 

γύμην τὸ χάλλες αὐτῆς. Εὐγένειαν͵ δοξάζει συμξίωσιν Θεξ ἔχεσα, χαὶ ὁ πάντων δεσπότης ἡγά- 

σησεν αὐτήν. Μύςις γάρ ἐς! τῆς τ Θεᾶ ἐπιςήμης, χαὶ αἱρετὶς τῶν ἔργων αὐτ. Εἰ δὲ πλξ- 
΄ 9 3 Ν, ἱρε 94 ὔ ΄ ΄ ᾿ ͵ὔ ᾿Φ Ν, ΄ 9 ,ὔ 3 ΄-» 

τὸς ἐςὶν ἐπιθυμητὸν χτημὰ ἐν βίῳ, τί σοφίας πλουσιώτερον τῆς τὰ πσάντα ἐργαζομένης ; Ἐἰ δὲ 

φρόνησις ἐργάζεται, τίς αὐτὴς τῶν ὄντων μᾶλλόν ἐςι τεχνίτης; Καὶ εἰ δικαιοσύνην ἀγαπᾷ τις, 

» οἱ πσόνοι ταύτης εἰσὶν ἀρεταί" σωφροσύνην γὰρ καὶ φρόνησιν ἐχδιδάσχει, δικαιοσύνην καὶ ἀνδρίαν, 
Ψ ΄’ 3 3 3 ΄ 3 κ΄ 5 ἌΝ Ν ,» ρ Ἦ ν 2 ρφ 

ὧν χρησιμώτερον δδὲν ἐςιν ἐν βίῳ. ἀγϑρώποις. Εἰ δὲ χαὶ πολυπειρίαν ποϑεῖ τις, οἶδε τὰ ἀρχαῖα 
Ν ΝΕ ΄ » “ »,. ς᾽ ἐδ ΄ ᾿ ΄ 9 ΄ ,. "ν΄ 2 

: χαι τὰ μελλοντὰ εἰχάζειν, ἐπίς αται ςροφᾶς λογὼν χά! λύσεις αἰγιγμᾶτων, σημειᾶ χᾶι! τερᾶτὰ 

«τρογινώσκει,, χαὶ ἐχξάσεις χαιρῶν χαὶ χρόνων. 

γ “5 

Ψ, ζ΄ ͵ δ 7 ἊΝ ΄ 
Εχρινα τοίνυν ταύτην ἀγαγέσθαι πρὸς συμξί-- 

ὡσιν, εἰδὼς ὅτι ἔςαι μοι σύμδϑβλος ἀγαθῶν, χαὶ πταραΐνεσις φροντίδων χαὶ λύπης. Ἕξω δὲ αὐ- 
ἣν ΄ )}ὦνν Ν ἣν Ν  ῳ ε “ 3 ἣν ε ΄΄ 3 ΄ ν 2 

τὴν δόξαν ἐν ὄχλοις, χαὶ τιμὴν τταρὰ πτρεσξυτέροις ὁ νέος. ᾿Οξὺς εὑρεϑήσομαι ἐν χρίσει, καὶ ἐν 

ὄψει δυναςῶν ϑαυμασϑήσομαι. Σιγῶντά με περιμενδσι, καὶ φϑεγίομένῳ προσέξεσι, καὶ λαλϑν- 

ΧΥΤΙΙ. καιρῶν) α τού, 261. 

ΧΙΧ. ᾿Ἐνιαυτῶν] ἐνιαντου ξς, 157, 248, 253, 254, 296. Οοπρρι.. 
Αἴεχ. Ενήερ. Ῥγ:ρ. Ενδῃρ. Ρ. 531. ἐνιαυτὸν 61. ϑίσεις) συνϑε- 

3 1 ’ 3 

ἐκ ἀντισχυει]} 8 κατισχύσει 248, πο ὦ 
3 . , ἣ ᾧ , ᾿ 

ἃ κατισχνυει 253) 254, 206.. ιν 
φιας δὲ] σοφιαν δὲ ς ςγ 254. ΑἸἴεχ. 
261. (οπιΡὶ. 

σεῖς ξξς. ὄρομες 448. 
ΧΧ, πνευμάτων βίαςἼ ανϑρωκων βιας «ςς. 

Ῥγβεταῖτ,. καὶ Ευΐεῦ. 1. εἶτ, 
ΧΧΙ. Ὅσα τέ ἐς!] καὶ ὅσα ἐρὶ Ευίεδ. Ῥγαρ. Ἐνδηρ. Ρ. 532. 

ἐμφανη) ἄφανῃ ΑΙεχ. Εὐυϊεῦ. Ῥρξρ. Ἐνδῃβ, Ρ. 52:1. 
ΧΧΙ. ἔρι γὰρ ἐν αὐτῇ) ἔςι γᾷρ αὕτη 55, τοό, 457, 354, 296. 

Ἑυΐεῦ. Ργαρ. Ενδηρ. Ρ. 321. λὲν όι. ἔςι γὰρ αὐτὴ ΑἸεχ. εὐκί- 
νητον] καὶ κινητὸν ([ογ. Κεινητον) 22. ἀκώλυτον) ἀκωλυντὸον 23. 

διαφορὰς φυτῶν] 

ΧΧΙΠΙ. παντοδύναμον) παντοδυνάμενον Ἑυ(εῦ. Ἰ. οἷ. τσανεπί- Ν. τὰ σαντα] κα τὰ 46. δ». 

σκοπον] παντεπισκοπον 1οό, 254, 206. Αἴοχ. νοερῶν} νοερὸν 261. ΥΙ. ἐργάζεται!) Ἔ τι 55: 253,254.». ἐράζεται ΑΙεχ. τίς αὐτῆς ων 

καϑαρῶν] καϑάρον τοῦ. καϑαρωτατον 26ι. λεχ]οτάτων] λεπίοτα- πέρ τίς ὑπὲρ αὐτὴν ἐκ πάντων ἐσομένων ἥ Οοάεχ ἠπυ5 ϑεγρίὶ. αὖ- “ἢ 

τον τού, 26ι. ᾿ς πῇς τῶν ὄντων] τῶν ὄντων αὐτῆς Οοπλρὶ.. τεχνίτης] τεχνιτις τού. 

ΧΧΙΝΨΝ. τὴν καϑαρότητα]) τὴν καϑαριοτητα 23, 261. Αἰά. ΨΙ1. οἱ τόνοι ταύτης] οἱ τσονοι αὐτῆς 190: σωφροσ. γὰρ καὶ 

ΧΧΥ. εἰλικρινής} εἰλικρινέιας ΠΙ. διὰ τῶτο δζο. δὰ ἔπ. ςοπ!.] φρόν.] σωφροό. τε καὶ φρον. 23, σωφροσύνη γὰρ καὶ φρόνησις ΟἸεῃ,. 

εϑὲν γάρ εἰς αὐτὴν σκοτεινὸν ἐμπίπ]ει. Οτίξεη. 111. 2. διὸ ἐδὲν μεμο- ΑἸεκ. Ρ. )γ88. ἐκδιδάσκει] ἐνδιϑάσκει ΑἸάὰ. ' 

λυσμένον εἰς αὐτήν. Ευϊεὺ. Ἰ. οἷ. δὲν μεμιαμμένον) εδὲν μεμιασμε- ΨΙΠ. πολυπειρίαν] τολυπειραν ΠῚ. εἰκάζειν) εἰκαζει 23, τς, ." 4}. 

γον 248. Οοπιρὶ. εἰς αὐτὴν] ἐν αὐτὴ 15). ταρεμπίπ]ει)] ταρα- 

πιπῆει χόι. 

1. Διατείνει---εἰς τέρας] ἐκτείνει ἀπὸ περάτων ἕως εἰς τέρατα 
1τ Οοὐϊΐςε8 ϑεγρί!. εἰς τέρας] ἐπὶ τερας ςς,2ς53. Αἴεχ. εὐρώςως] 
εὐρώςερος ΑΙά. καὶ διοικεῖ) α καὶ ςς. καὶ διοικειται τς}. ΑἸοχ. 
Ἑυΐν. Ῥγαρ. Ἐνδηρ. Ρ. 532. καὶ διοικεῖ τὰ] καὶ διοικειται 23. 

11. καὶ ἐξεφήτησα καὶ ἐφητησα 261. 
111. συμξίωσιν Θεξ] συμδιωσιν Θεω 261. 

ΙΥ͂. Μύςις γάρ] μυςης γὰρ 261. καὶ αἱρετὶς) καὶ εὑρετις ς ς᾽, 
τού. Αἰοχ. καὶ εὑρετὴς 261. 

248, 261. (οιιρὶ. ΑἸεχ. ΟἸςπι. Αἰεχ. Ρ. 775. 

ΙΧ. ταύτην ἀγαγ.] ἴτ. 296. ἀγαγέσϑαι ταύτην ἐμαυτῷ (ουπι 

Τὸ ΧΧΥΙΙ. Μία δὲ] μία γὰρ ΟἸυγίοί. νὶ. 374. ἐν αὐτῇ] ἐν εαυτη ἐμαυτῷ ἴῃ ομιάγαέξ. πηπογε) ΑΙεχ. ἀγαγέσθαι] -[- ἐμαντω τοό, 248. 

ἢ 43, ἐς, 253, 2.4. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. τα Σ τσαντα] α τὼ ΑΙεχ. εἰς ψυ. Ουρι. Ἔ: ἐν ἀντῶ 26:1. " 

πὰς ὁσίας] εἰς ψυχᾶς οσίων 196. «" ΣΙ Χ. δι' αὐτὴν ϑόξαν] δια τὴν δοξζαν ὅτε ἐν ὄχλοις] ἐν οχλω τς 7. ( 

: ΧΧΨΤΙΙ. Οὐϑὲν] ἐδένα ΑἸεχ., ἀγάες ὁ Θεὸς] ὁ Θεος ἀγαπᾷ παρὰ πρεσξυτέροις ὁ νέος. Ὀξὺς] παρα πρεσβυτεροι," ὁ νεος οζυς τοό. 

ξς, 254, 206. Αἰεχ. α ὁ ΑΪά. 5 ΧΙῚ. τροσέζεσι) τροσαξεσι 261. καὶ ὶ λαλᾶντος) και λαλαντι 

Ι 
Ι 

| ᾿ 

᾿ 

ΧΧΙΧ. προτέρα] λαμπρότερα ιού, χόι. 

ΧΧΧ. διαδέχεται] διέχεται 261. νὺξ] ργαπιῖτι. ἡ τού. σο» 

ἐν ταλς, οὐ ροῦελος, μὴ κς " 

ι572 42") 7 ψ 

ιοδ6. ἐπιπλεῖον] ἐπι πλέον τς). . χεῖρα ἐπιϑήσουσιν] ἴγ. 23. χε- 
ρας ἐπιϑησουσιν ξς,), 1575) 253. 7,» 



ΣΟΦΙΑ 

τος ἐπιπλεῖον, χεῖρα ἐπιϑήσεσιν ἐπὶ ςόμα αὐτῶν. 

ΣΑΛΩΜΩΝ. 

Ἔξω δι᾽ αὐτὴν ἀϑανασίαν, καὶ μνήμην αἱ.- 
νιον τοῖς μετ᾽ ἐμὲ ἀπολείψω. Διοικήσω λαδς, χαὶ ἔθνη ὑ ὑποταγήσεταί βοιονς Φοξηϑήσονταί με 

ἀχόσαντες Ὑύρανοι φριχτοὶ, ἐν τολήνεε φανδμαι ἀγανὸς, χαὶ ἐν πολέμῳ ἀνδρεῖος. Εἰσελϑὼν 

εἰς τὸν οἶκόν μου ἀρ σαν αν σομᾶι αὐτῇ" οὐ γὰρ ἔχει πικρίαν ἡ συναγάςρύφὴ αὐτῆς, δὲ ὀδύ-. 

γῆν ἡ συμβίωσις αὐτῆς, ἀλλὰ εὐφροσύνην καὶ χαράν. Ταῦτα λογισάμενος ἐν ἐμαυτῷ, χαὶ ἤΣ 

τίσας ἐν χαρδίᾳ ἃ μου, ὅτι ἐςὶν ἀϑανασία ἐν συγ[εγείᾳ σοφίας, Καὶ ἐν φιλίᾳ αὐτῆς τέρψις ἀ ἄγας- 

ϑη, χαὶ ἐν πασύγοις χειρῶν αὐτῆς πλϑτος ἀγεχλιπὴς, χαὶ ἐν συγ κγάδιν ὁμιλίας αὐτῆς φρόνησις, 

᾿χαὶ εὔκλεια ἐν χοινωνίᾳ λόγων αὐτῆς. περιἥειν ζητῶν ὅπως λάξω αὐτὴν εἰς ἐμαυτόν. 

ἥμην εὐφυὴς, ψυχῆς τε ἔλαχον ἀγαϑῆς, Μᾶλλον δὲ ἀγαθὸς ὧν ἦλθον εἰς σῶμα ἀμίαντον. Τιγὸρ 

Παῖς δὲ 

δὲ ὅτι ἐκ ἄλλως ἔσομαι ἐγχρᾳτὴς, ἐὰν μὴ ὁ Θεὸς δῷ, χαὶ τᾶτο δ᾽ ἦν φρονήσεως τὸ εἰδέναι τίνος ἡ 

χάρις, ἐνέτυχον τῷ Κυρίῳ, καὶ ἐδεήϑην αὖτ, καὶ εἶπον ἐξ ὅλης τῆς χαρδίας με. 

7 Ν ᾽΄ Ὁ 2, 7 ε ΄ Ν ’ "ἰϑ ΄ “. μο 7 

ΘΕΕ ττατέρων χα! Κύριε τᾶ ελεοὺς σου, ὁ “Φοιησας τὰ “σαντὰ ἐν λογῷ σου, Καὶ τὴ σοφίᾳ σου 
ο " ν Ζ΄ , ν δ ὼ 

χατεσχεύασας ἄνθρωπον, ἵνα δεσπόζῃ τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων χτισμάτων, Καὶ διέπη τὸν χύσμον 3. 
» ε δ 7 ν. 2» 55. 2 ᾿, 7 ΄ ΄ Ἄ πριδϑν ᾿ 

ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ, χαὶ ἐν εὐθύτητι ψυχῆς χρίσιν χρίνη" Δός μοι τὴν τῶν σῶν ϑρόγων 4. 
ἐρεὸ ίαν. χαὶ μή με ἀποδοχιμάσης ἐκ πταΐδων σου παρεῦρον σοφιᾶν, χα! μὴ ΜῈ μᾶσης 

7 »Ἤ 3 ᾿ 2 ΄ “.} 7 ϑ ΄ ’ - ͵ 

σπαιδίσχης σου, ἄγϑρωπος ἀσθενὴς χαὶ ολιγοχρόγιος, χαιὶ ἐλάσσων εν σύνεσει!ι χρίσεως χαὶ γόμων." 

Ὅτι ἐγὼ ὅδλος σὸς χαὶ υἱὸς τῆς 

Κἂν γάρ τις ἢ τέλειος ἐν υἱοῖς ἀνθρώπων, τῆς ἀπὸ σᾷ σοφίας ἀπόσης, εἰς δὲν λογισϑήσεται. 

Σύ με «προείλω βασιλέα λαοῦ σου, καὶ δικαςὴν υἱῶν σου χαὶ σϑυγατέρων. 

γαὸν ἐν ὄρει ἁγίῳ σου, χαὶ ἐν πόλει χατασχηνώσεώς σου ϑυσιαςήριον, μίμημα σκηνῆς ἁγίας ἣν 

Καὶ μετὰ σὰ ἡ σοφία ἡ εἰδυῖα τὰ ἔργα σου, χαὶ πταρᾶσα ὅτε ἐποί- προητοίμασας ἀπ᾿ ἀρχῆς. 

εἰς τὸν χόσμον, χαὶ ἐκιςαμένη τί ἀρεςὸν ἐν. ὀφθαλμοῖς σϑ, καὶ τί εὐθὲς ἐν ἐντολαῖς σε. Ἐξάπό.- 

φειλον αὐτὴν ἐξ ἁγίων ἐρανῶν, καὶ ἀπὸ ϑρόνου δόξης σα πέμψον αὐτὴν, ἵνα συμπαρδσά μοι .χο- 

σιάσῃ, χαὶ γγῶ τι εὐάρεςόν ἐςι ππαρὰ σοί, Οἶδε γὰρ ἐκείνη σάντα χαὶ συνιεῖ, καὶ ὁδηγήσει με 
3 ρὸ ΄ ’ ’ Ν, ᾽’ 3 ΄" ΄ 5.». "» Ἂν» Ν Ἀν» 

ἐν ταῖς πρράξεσί με σωφρόνως, χαὶ φυλάξει με ἐν τῇ δόξη αὐτῆς. Καὶ ἔςαι προσδεχτὰ τὰ ἔργα 
Ν, ρ᾿ ᾿ ΄ ᾽΄ὔ ἊΨ Ψ ΄ 7 

μου, χαὶ διαχρινῶ τὸν λαόν σοὺ δικαίως, χαὶ ἔσομαι ἄξιος ϑρόνων «πατρύς μδ. Τίς γὰρ ἄγϑρω- 
πος γνώσεται βελὴν Θεδ ; ἢ τίς ἐνθυμηθήσεται τί ϑέλει ὁ Κύριος; Λογισμοὶ γὰρ ϑγητῶν δει-- 

λοὶ, χαὶ. ἐπισφαλεῖς αἱ ἐπίνοιαι ἡμῶν. Φϑαρτὸν γὰρ σῶμα βαρύνει ψυχὴν, καὶ βρίϑει τὸ γε- 

ὦδες σχῆνος γ8ν πολυφροντίδα. Καὶ μόλις εἰκάζομεν τὰ ἐπὶ γῆς, χαὶ τὰ ἐν χερσὶν εὑρίσχομεν 
μετὰ «ποόνου" τὰ δὲ ἐν ἐρανοῖς τίς ἐξιχγίασε; Βελὴν δέ σου τίς ἔγνω, εἰ μὴ σὺ ἔδωχας σοφίαν, 

ΧΙ. ὑποταγήσεται] υποταγήσονται τού, 448, 261. Οομθρὶ. 
ΧΥῚ. ἔχει τσικρίαν] ἐπι τικριαν 396. ᾿ συναναςροφὴ αὐτης] 

τοαροικία αὐτῆς ς (οὐϊςεβ ϑεγρὶ!. συνοικία αὐτῆς ς Οοάϊοεβ ϑετρὶ, 
ἐδὲ ὀδύνην ἡ συμδ. αὐτῆς} κα τού, 261. ἡὶ συμξίωσις αὐτῆς] α αὖ- 
τῆς 2.4. 

ΧΥΙΙ. ἐν ἐμαντῷ] κα α ἔν τοῦ. 

248, 253, 344. (οπιρὶ. ΑἸεχ. 

ἐςὶν ἡ συγίενεια τοῦ. 

(ῆς) 261. 

ΧΥΊΤΙΙ. ἐν φιλίᾳ αὐτῆς] εν φιλιὰ σοφιας 253: 
τ ὁμιλίας αὐτῆς} α οὐπὶ ἱπτετηεά. 261. καὶ ἐν τόνοις] κα εν 1 ς7. 
χειρῶν αὐτῆς] ἐργων χείρων αὐτῆς 43,2 (3. πλδτος ἀνεκλιπὴς] πλε- 
τος ἀνελλιπὴς τού, τς). καὶ ἐν συγ[υμνασίᾳ ] και εν γυμνασία, τς 7. 
ὀμιλίας] ομιλια τού, τς). ἐν κοινωνίρ.} κα ἐν 23. 

πε 261. ζητῶν] -ἰ αἱ αὐτὴν 23. καὶ ὔὕ1ς7. 

τοό, τις7, 26:1. (ομρὶ. 

ΧΙΧ. ψυχῆς τε] ψυχης δὲ ςς, τοό, ε6ι. 
ΧΧΊ. φρονήσεως] -᾿ τελειοτὴης ς δ᾽ 2ζ4. 

ἢ ἴῃ ομαγδᾶς. τηϊηογο) ΑἸοχ. 

ἐρὶν ἀϑανασία] τη.,.23, ςς, 1ς7, 
ἐρὶν ἀϑανασία ἐν συγ[ενεία} αϑανασια 

ἐν συγίενεία.} ἐν ευγενεια 248. ἡ συγκαινία 

εἰς ἐμαυτόν} τρος ἐμαυτον 

ἥ χάρις] “ χάρις (ευπὶ 

δ πὶ 
1. τατίρων] ττατερ 56:1. τῇ ἐλέες σ8}λ σε τοῦ, 248, 2ζ4,26:. 

- ΓΟ Ομ. ΝΗῚ 
11. κατεσκεύασας] κατασκενασας ς ς, τού, 1ς7» 248, 2:3, 2ξ4, 

26:, 296. Οοπιρὶ. ΑΙΔ, ΑἸεχκ. ἄνθρωπον] ρῥγεετηΐτ. τὸν 248, ὡὅι. 
(ομρὶ. ΑΙά. Αἰδδη. 1. 406. ΒαΗ]. Μ,. ἱ. 297. 

Π].. κρίσιν κρίνῃ] Χρισιν χρινῶι 17. χρισιν κρινεῖ 2906. 
ΝΙ. Κἀν γάρ τις] ἐᾶν γαρ τις ςς, τς}. ἢ τέλειος] εἴη τέλειος 

τέρψις ἀγαϑὴ 

περιήειν] τερι-" 

τού, 261. ἢ τέλειος ἐν τίςει Οτρεη. 111. 46). (ΟΕ. 1, 630. εἴ χυα: {6- 
φυυηίαγ ἴῃ ἰοο. οἶς.) ὐπὸ σἘ} παρὰ σξ ΟΒιγίοί. νἱ. 414. σοφίας 
πέσης] δυνάμεως ἀπέσης Οὐρεῆ. 1]. εἶξ, 

ΨΙΙ. Σύ με τὩροεΐλω] συ τροειλξ με (πιᾶγρ. 8Ὁ ἷ. πι. τροεχρινα!) 
τού. τροείλω] Ὡροειλου 23, τς, 157, 248. Οοαρί. καὶ ϑυγατέ- 
ρων] -Ἑ σε 'π ομαγαξξ. πιΐπογε ΑἸεχ. 

Ψ]Π. κατασκηνωσεώς σΕ} κατασκηνεσεως σε 11]. 
ἧς Ὡροήτοιμ. ξς» 254. 

ΙΧ. ἡ εἰδυϊα] α ἡ τού, ς6ι. 
ἐν ὀφϑαλμοῖς σον] ἐνωπιον σῈ 248. 
εὐϑὲς 17. 

Χ, ἐξ ἁγίων ἐρανῶν] εξ ἀγιων σε ἀρανων τς. καὶ ἀπὸ ϑρόνου] 
καὶ ἀπὸ ϑρονων 157). κοπιάση]λ τού, 461. εὐάρεςόν ἐξὶ] α ἐςὶ τοῦ. 

ἀρέςον ἐςιὶ 206. ἷ 

ΧΙ. τὡαντα] τὰ σαντα ςς, τού, 248, 24, 26:. 
ΧΠΙ. Τίς γὰρ ἄνθρωπος] τις γαρ ανϑρωπων 248. Οοπιρὶ. ὃ 

Κύριος] ὁ Θεός Οοχηρὶ. ΑἸά. 
ΣΙΝ. Λογισμοὶ] Ρτϑπηῖτε, ἐπεὶ Οτίρεη. ἱ. τοῦ. 

πὼν ΟΠ γΙΟΙΕ. ἱ. 277. εἰ αἱ. ΤΤ μεοάοτεῖ. 1]. ς. 
ἐπίνοιαι αὐτῶν ΟΒιγίοῖ. Τεοάοτεῖ. 1. εἰϊ. 

ΧΥ. καὶ βρίϑει] καὶ βρυϑει 261. σκῆνος] σωμα τού, 501: ; 
ΧΝῚ. Καὶ μόλις} και μογις 26τ. ΑἸεχ. Οήρεη. Ι. εἰ. καὶ τὰ 

-- μετὰ πόνου] κα οἰιπὶ ἱπέεγπηθά. Οήρεη. 1. οἷἶξ. 
23. τὰ δὲ ἐν ἐρανοῖς} τὰ τε ἐν ἔρανοις 248. 
ἐξιχνιάσει τού, 261. 

ΧΥ͂ΙΙ. σὺ ἔδωκας} σὺ δίδωκας ΑἸά. 

ἁ ΄ ἣν προητοίμ.] 

ὅτε ἐποίεις] ὅτε ἐποίης τε (Πς) 448. 

ϑνητῶν] ἀνϑρώ- 

τίς ἐξιχνίαρει τις 

᾿ 3 . , Εἰπας οἰκοδομῆσαι 

.Ὶ .λ καὶ τί εὐϑὲς] καὶ τι ἀρεζὸν και᾿ 

χὰ εὖ ΒΡ ΟΝ 

αἱ ἐπίνοιαι ἡμῶν] αἱ 

ἔν χερσὶν} ἐν ποσιν᾽ 

ἰδ ωὰς ὙΠ]. 

13. 

14.1ς, 

16, 

Ε7, 

18, 

10. 

20. 21, 

ΚΕΦ, 

ΙΧ, 

Ι, 2. 

δ. 

“Ἡ 
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18. 
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Ι. 
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4. 
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6. 

ἧχι 

.8. 

13. 

14. 

15. 

16. 

11. 

18. 

10. 

20. 

.21. 

ζ ̓  Ο ͵ 11. ἸΕδωκέ τε] ἐδωκε δε, τού, 56:. 

᾿ 248, “ότ. ΑἸεχ. ἰ 

᾿ ΝΗ [ ν 

ΐ 
" 
’ 
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ΑΡΤΕΝ, 

1 

πα 

ΣΟΦΙΑ ΣΑΛΩΜΩΝ. 
’ ἀχ 

καὶ ἔπεμψας τὰ ἅγιόν σα νεῦμα ἀπὸ ὑψίσων;, Καὶ ὅτως διωρϑώσησαν αἱ τείξοι τῶν ἐπὶ γῆς, 

καὶ τὰ ἀρέτά αα ἐδιδάχϑησαν ἄνϑρωποι, χαὶ τῇ σοφίᾳ ἐσώϑησαν. 

ΑΥ̓ΤῊ τρωτόπλαςον “πατέρα χόσμου μόνον χτισϑέντα διεφύλκξο, χαὶ ἐξείλατο αὐτὸν ἐχ φτα- 
Χά » ζ4 ϑρ 54 ρα εξ Δ 3 Ν » 9 9 “Ὁ 3 

ρα π]ώματος ἰδίου, ἴΓΕδωχέ τε αὐτῷ ἰσχὺν χρατῆσαι ἁπάντων. ᾿Αποςὰς δὲ ἀπ᾽ αὐτῆς ἄδικος ἐν 
3. " 3 ὦ 2 ΄ ’ ρ 2 δ φ 

ὀργή αὖτ, ἀδελφοχτόνοις συναπώλετο ϑυμοῖς, Δι’ ὃν χαταχλυζομένην γῆν πάλιν διόσωσε σοφία, 
3 » ΄“. κε ῪΝ, ΄ ΄ χά Ν.9 ε ΄ Ζ΄ δ 

δι εὐτελὲς ξύλου τὸν δίχαιον χυδερνήσασα. Αὕτη χαὶ ἐν ὁμονοίᾳ πονηρίας ἐϑνὼν φυγχυϑέντων 

εὗρε τὸν δίχαιον, χαὶ ἐτήρησεν αὐτὸν ἄμεμπ]ον Θεῷ, καὶ ἐπὶ τέχνρυ σπλάγχνοις ἰσχυρὸν ἐφύλα- 
Ψ : Ί͵; 9 ἰων 3» “ ΄ ΄ ξεν, Αὕτη δίκαιον, ἐξαπολλυμένων ἀσεδῶν, ἐῤῥύσατο φυγόντα πῦρ χαταδάσιον Πενταπόλεωρ' 

νΝῬῥῬ}ᾷ ΄᾿ "᾿ ΄ ». ΄ "  “ 

Οἷς ἐπὶ μαρτύριον τῆς «πονηρίας χαπνιζαμέγη χαϑέςηχε χέραος, χαὶ ἀτελέσιν ὥραιφ χαρποφορᾶντοι 
φυτά" ἀπιςώσης ψυχῆς μνημεῖον ἐςηχυΐα ςἥλη ἀλός.. Σοφίαν γὰρ «ταροδεύσαντες ἃ μόνον ἐθλά- 
δησαν τῇ μὴ γνῶναι τὰ χαλὰ, ἀλλὰ χαὶ τῆς ἀφροσύνῃς ἀπέλιπον τῷ βίῳ μνημόσυνον, ἵνα ἐν. θἷς 
ἐσφάλησαν μηδὲ λαϑοῖν δυνηϑῶσι. Σοφία δὲ τὰς ϑεραπεύσαγτας αὐτὴν ἐχ «φόνων ἐῤῥύσῳπο; 

Αὕτῃ φυγάδα ὀργῆς ἀδελφᾷ δίκαιον ὡδήγησεν ἐν τρίδοις εὐϑείαις, ἔδειξεν. αὐτῷ. βασιλείαν Θεᾶ, 

χαὶ ἔδωχεν αὐτῷ ψνῶσιν ἁγίων, εὐπόρησεν αὐτὸν ἐν μόχϑοις, χαὶ ἐπλήθυνε τὸρ πόνος αὖτῇ. Ἔν 
πλεονεξίᾳ κατισχυόντων αὐτὸν «αρέςη, χαὶ ἐπλότισεν αὐτόν. κ Διιφύλαξεν αὐτὸν ἀπὸ ἐχϑρών,. 
χαὶ ἀπὸ ἐνεδρευόντῳν ἠσφαλίσατο, χαὶ ἀγῶνα ἰσχυρὸν ἐδράδευσεν αὐτῷ, ἵνα γνῷ, ὅτι παντὸς ᾿ς 

ϑυνατωτέρα ἐ ἐςὶν εὐσέδεια. Ὁ Ἄντη τιραϑέντα δίχαιον οὐχ ἐγκατέλιπεν, ἀλλὰ ἐξ ἁμαρτίας ἐῤῥύει 

σατο αὐτόν" συγχατέδη. αὐτῷ εἰς λάχκον, Καὶ ἐν δεσμοῖς οὐχ ἀφῆκεν αὐτὸν, ἕως ἤ ἥνεγαεν αὐτῷ 
σχῆπ]ρα βασιλείας χαὶ ἐξασίαν τυραννάντων αὐτῶ" ψευδεῖς τε ἔδειξε τοὺς μωμησαμένους αὐτὸν, 
χαὶ ἔδωχεν αὐτῷ δόξαν αἰώνιον.. Αὕτη λαὸν ὅσιον καὶ σπέρμα ἄμεμπ]ον ἐῤῥύσατρ ἐξ ἔϑνους ϑλι- 
δόντων, Εἰσῆλϑεν εἰς Ψυχὴν ϑεράποντος Κυρία, χαὶ ἀντέξη βασιλεῦσι φοξεροῖς ἐν τέρασι, χαὶ 

σημείοις. ᾿Απέδωχεν ὁσίοις μισϑοὸν χύπων αὐτῶν, ὠδήγησεν αὐτὸς ἐν ὁδῷ ϑαυματῇ, χαὶ ἐγένετο 

αὐτοῖς εἰς σχέπην. ἡμέρας, χαὶ εἰς φλόγα ἄφρων τὴν νύχτα. Διεδίξασεν͵ αὐτὲς ϑάλασσαν ἐρυ- 
ϑρᾶν, χαὶ διήγαγεν αὐτὰς δ᾽ ὕδατος πολλΕ. Τὲς δὲ ἐχϑρὲς αὐτῶν χατέχλυσε, καὶ ἐχ βάϑους 
ἀδύσσε ἀνέδρασεν αὐτός. Διὰ τᾶτο δίχαιοι ἐσχύλευσαν ἀσεβεῖς, χαὶ ὕμνησαν Κύριε τὸ ὄνομα τὸ 
γέ ΄ ΄ ες ζΖ ΄’ ρϑ ΝΜ ς ’ Ψ ε ΔΨ 7 ω 

ἅγιόν σου, τήν τε ὑπέρμαχόν σου χεῖρα ἤνεσαν ὁμοϑυμαδόν. “Ὅτι ἡ σοφία ἤνοιξε σόμα χωφῶν, 

χαὶ γλώσσας νηπίων ἔϑηχε τρανάς. 

ΧΝΙΠῚ. ὠρεςά σου} ἀρεξὰα σοι 448. Οομρρὶ. καὶ τῇ σοφίᾳ) ΙΧ. τοὺς ϑεραπεύσαντας} τοὺς ϑεραπευοντας ςξ, τού, 1ς7, 248, 
σου τοό, 296. καὶ τῇ σὴ σοφιῷ 554. ἐσωθησαν] ἐξαϑησαν ξς. » 2853, 26:1, 296. (ουμρὶ. Αἴεν. 

Χ. ἐν τρίδοις] ἐν 23. καὶ ἔδωκεν] καὶ εἐδειξεν τού, 26ι. γνῶ- 

σιν ἁγίων] γνωσιν αγιου 43, 23. εὐπόρησεν] εὐπόρισεν Οοπιρὶ. 
ΑἸεκ. εὐπόρ. αὐτὸν ἐν μόχν.1 εὐώϑωσεν αὐτῷ ἐργασίας ἐκ μόχϑων 
αὐτῷ 8 Οοάϊΐςες δεῦρ. τὰς τοόνες---κατισχυόντων ἴη πὶ: (ε4.] 

τς κοπὲς αὐτῷ ἐν τσλεονεξια " κατισχνοντων (ἢς) τοό. τῆς πόνες 
αὐτῷ} τὰς κοπὲς αὐτῷ 111, 23, 2ς3. 

ΧΙ. αὐτὸν] αὐτὰ 261. 
ΧΙΙ. Διεφύλαξεν] ργρτηῖτ. καὶ 23, 248. 

αὐτὸν 261. παντὸς δυνατώτερα] ττ. τοό. 
1ς7,) 248, 254, 296. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. 

ΧΠΙ. ἐκ ἐγκατέλιπεν) ἀκ ἐγκατελειπεν 448. (οπιρὶ. ΑἸεχ. - εἰς 
λάκκον] ες τον λακκον τοῦ. 

ΧΙΝ. ἕως ἤνεγκεν---τυραννούντων αὐτῷ] α Ουπὶ ἐἠμεϑπξῆν 2ς3. 

σχηπῖρα βασιλείας] σκηπίρα βασιλέων Δότ. τυραν. αὐτῇ] τυραν. 
αυτον͵23, τοῦ, 157, 254, 261. ψψευδεῖς τε] ψεύδεις δὲ 48. Οοπνρὶ. 
ψευδεῖς τετ-μωμησ. αὐτὸν] α (τού. μαδεῖ ἴῃ τηᾶγρ.. 8Ό αἱ. πὶ. εἰ ὑπεπαΐα- 
εἰς οἤεκαἶ! φμὶ ππσοκίαυονεπε {Π]μπι.) αότ. 

ΧΥΝ. καὶ σπέρμα ἄμεμπΊον) και σπερμία ὁσιον 261. ἷ 

ΧΥῚ. βασιλεῦσι φοδεροῖς] βασιλευσιν ἰσχυροις και φόδεροις τού, 
261. “ 

1. Αὕτη] αὐτο 2ό:. καὶ ἐξείλατο] και εξετεινα 68. ΑἸά. 

ἐξιλάσατο 1ζ7. 

καὶ 

«ε ’ 

ἁπάντων) τσαντῶν " οὔ, 1 ς 7, 

ΙΝ. Δι᾿ ὃν] διὸ, τοό, 26:1. διέσωσε] ἐσωσεν 23, ςζ» τού, 1ς7, 
248, 2ς3, 254) 261, 296. Οοτρὶ. Αἰεχ. Οτΐρεη. ἵν. 312. 

ν. πονηρίας] ν" 1ς7. ἐθνῶν συγχυϑέντων) εϑνων συσχεϑεντων 
261. εὖρε] εγνώ 23, ςς, τού, τξ7, 248,2 ς3, 284, (ω6:. υἱ νἰἀεῖυν: 
[οτ. εγνον) χρό. (όπιρὶ. ΑΙεχ. Οήρεη. ἴ. 99. καὶ ἐτήρησεν] και ἐφυ- 
λαξεν “3. Οἡρεη. 1. οἷ, καὶ ἐτήρησαν Δόι. Θεῷ] τω Θεω,26:. 
ΟομΡΙ. Οτρεη.. οἶς, ἐπὶ τέκν] ἐπὶ τέχνοις τού, 501: σπλαΐχνοις] 
σπλαγχνὼν 23. σπλάγχνον τού. 

ΨΊ. τῦρ καταβασιον] τ, 23, 55» 157. 248,253»254, 206. (οπηΡΪ. 
ΑἸεχ. ΟἸιγίοί. νἱ. 207. αβαταδασιον τού, “6:. 

ΨΠΙ. Οἷς ἐπὶ] ης ἐξὶν 43. ἧς ετι ςς) 68, τού, 1ς7, 248, 253; 254, 
2όι, 96. Οὐοπηρί. Αἰά. Αἰεχ. “ὧν ἔτι Οἤρεη.. Ι. οἷ, Οὖἷς ἐπὶ μαρτ. 
τῆς ὥονηρ. .7]} αὕτη καὶ γνὺν εἰς ἔτι μαρτύριον τῆς τοονηρίας ΟἸγιοῖ. Ἰ. 

εἶ. ἀπιςέσης ψυχῆς] ργαηηῖ. καὶ τού, 26τ. (ΑΙεκ. ἴῃ οἰᾶγ, πγΐπ.) 

μνημεῖον) μνημόσυνον τού, Ζ6:1. σημεέιον 248. 

ἐδράξ. αὐτῷ] εδραδ, 
εὐσέξεια 1 Ῥγαγλϊτι. ἡ 

ΝΙΠ. π:αροδεύσαντες] Ἕ ανϑρωποι ςς, 254. ργϑετηϊτς, οὐ 461. 

τὰ καλὰ] αὐτὰ καλὰ ΑΙά, τῆς ὠφροσύνης} της εὐφροσύνης τοῦ. 

τῆς εαυτῶν ἀφροσυνῆς 1:7. 248. Οοπιρὶ. (ΑἸεχ. οὐπὶ ἑαυτῶν ἰπ ομαγ. 
ταΐποσε.) ὠπέλιπον] ἀπέλειπον 248, 206. (Ογμηρὶ. ἐν οἷς] ἐφ᾽ οἷς 

23. 

ψουν. 

ΟΧΥΙ]. ὁσίοις μισϑὸν] ττ. 1], ς ς, 4.4) 206. μεισϑον ὁσιον τού, 
ὅτ. -Ἐ οσιοτητος 248. (ΟΠΗΡΪ. 

ΧΙΧ. κατέκλυσε] κατεκλυσαν ΠΙ. 
ΧΧ, τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν σου] τὸ ἀγιον ονομα σου 296. 

σ8} σὰ τὸ ἀγιον ςς, 253. το ἄγιον 157. 

ἀνέξδρασεν) ἀνεξρυσεν τοῦ. 
τὸ ἅγιόν 

ῶ4 

ἐὲ σί π΄ ΓΗ- 

Ἀ ΞΖ" 

} 

ξ. τ νοῦ 5 

ἢ ἈΠ 7 

“Υ πο Ὁ 

[4] “25: 

τ) 2 

μαὶ “2324 



46. 

ἥρε 3 ἰδι ΄ 9 3, ἢ 3. “]Ὸ γὰρ ἄφϑαρτόν σου «ποιεῦμά ἐςιν ἐν πᾶσι. Διὸ τοὺς παραπίπ]οντας χατ᾿ ὀλίγον ἐλέγχεις, τ. 5. 

ΣΟΦΙΑ ΣΑΛΩΜΩΝ. 

ἀδο τ Ν ΄ ἜΣ ΄ γ »7 ᾿ν.,,, ἔἔδιχι ᾿ 
ΕὙΩΔΩΣΕ τὰ ἔργα αὐτῶν ἐν χειρὶ πτροφήτου ἀγία. Διώδευσαν ἔρημον ἀοίκητον, χαὶ ἐν ἀξά.. 1, 5, 
τοις ἔπηξαν σχηνάς. ᾿Αντέξησαν «σολεμίοις, χαὶ ἠμύναντο ἐχϑρός. ᾿Ἐδίψησαν χαὶ ἐπεχαλέ.-. 3.4. 
σαντο σε, χαὶ ἐδόϑη αὐτοῖς ἐκ πέτρας ἀχροτόμου ὕδωρ, καὶ ἴαμα δίψης ἐχ λίϑου σχληρξ. Δ ς. 

ὧν γὰρ ἐχολάσϑησαν οἱ ἐχϑροὶ αὐτῶν, διὰ τότων αὐτοὶ ἀπορᾶντες εὐεργετήϑησαν. ᾿Αντὶ μὲν 6. 

πηγῆς ἀεννάου πτοταμδ αἵματι λυϑρώδει ταραχϑέεντες Εἰς ἔλεγχον γηπιοχτόνου διατάγματος, 5. 
ἔδωκας αὐτοῖς δαψιλὲς ὕδωρ ἀνελπίςωρ' Δείξας διὰ τῇ τότε δίψες πὼς τὸς ὑπεναντίας ἐχόλα.. 8, 
σας. Ὅτε γὰρ ἐπειράσϑησαν, χαίΐπερ ἐν ἐλέει παιδευόμενοι, ἔγνωσαν “πῶς ἐν ὀργῇ χρινόμενοι 9. 

ἀσεξεῖς ἐξασανίζοντο. Τότες μὲν γὰρ ὡς ττατὴρ γουϑετῶν ἐδοκίμασας, ἐχείνους δὲ ὡς ἀπότομος το.΄. 

βασιλεὺς χαταδικάζων ἐξήτασας. Καὶ ἀπόντες δὲ καὶ «παρόντες ὁμοίως ἐτρύχοντο.. Διπλῇ γὰρ τι. 12, 
αὐτὲς ἔλαξε λύπη, χαὶ ςεναγμὸς μνημῶν τῶν παρελϑεσῶν. Ὅτε γὰρ ἤχεσαν διὰ τῶν ἰδίων χο. 3. 

λάσεων εὐεργετεμένες αὐτὲς, ἤσϑοντο τῇ Κυρίου. Τὸν γὰρ ἐν ἐκϑέσει “σάλαι ἑδιφέντα ἀπεῖπον 14. 

χλευάζοντες, ἐπὶ τέλει τῶν ἐχδάσεων ἐθαύμασαν, ὄχ ὅμοια διχαίοις διψήσαντες. . ᾿Αντὶ δὲ λο-. ιξ. 
γισμῶν ἀσυνέτων ἀδικίας αὐτῶν, ἐν οἷς ττλανησέντες ἐϑρήσχευον ἄλογα ἑρπετὰ χαὶ χγώδαλα εὐ- 
τελῆ, ἐπαπέςειλὰς αὐτοῖς πλῆσος ἀλόγων ζώων εἰς ἐχδίχησιν, Ἵνα γνῶσιν. ὅτι δι᾿ ὧν τις ἅμαρ-- τ6.Ψ 

τάνει, διὰ τότων χολάζεται. Οὐ γὰρ ἠπόρει ἡ ππαντοδύναμός σου χεὶρ χαὶ χτίσασα τὸν χόσμον κ17.. 
ἐξ ἀμόρφου ὕλης, ἐπιπέμψαι αὐτοῖς τσλῆϑος ἄρχων, ἢ ϑρασεῖς λέοντας, Ἢ γεοχτίςους ϑυμδ 18. 

πλήρεις ϑῆρας ἀγνώςους, ἤτοι πυρπνόον φυσῶντας ἄσϑμα, ἢ βρόμες λιχμωμένες χαπνῶ, ἢ δει- 
γὰς ἀπ᾿ ὀμμάτων σπιγϑηρας ἀςράπ]οντας" Ὧν οὐ μόνον ἡ βλάδη ἠδύνατο συνεχτρίψαι αὐτὰς, το. 

ἀλλὰ χαὶ ἡ ὄψις ἐκφοξήσασα διολέσαι. Καὶ, χωρὶς δὲ τότων, ἑνὶ πνεύματι πεσεῖν ἐδύναντο ὑπὸ 20. 
τῆς δίκης διωχϑέντες, χαὶ λιαμηϑέντες ὑπὸ πνεύματος δυνάμεώς σου" ἀλλὰ πάντα μέτρῳ χαὶ 
ἀρισμῷ καὶ ςαϑμῷ διέταξας. Τὸ γὰρ μεγάλως ἰσχύειν πάρες σοι πάντοτε, χαὶ χράτει βρα- 21. 
χίονος σξ τις ἀντιςήσεται; Ὅτι ὡς ῥοπὴ ἐκ πλαςίγίων ὅλος ὁ χύσμος ἐναντίον σδ, χαὶ ὡς ῥανὶς 22. 
δρόσε ὀρϑρινὴ χατελϑδσα ἐπὶ γῆν. ᾿Ελεεῖς δὲ “πάντας, ὅτι πσάντα δύνασαι, χαὶ παρορᾷς μαρ- 23. 
τήματα ἀνθρώπων εἰς μετάνοιαν. ᾿Αγαπᾷς γὰρ τὰ ὄντα πάντα, χαὶ δὲν βδελύσση ὧν ἐποίησας, 234. 
δδὲ γὰρ ἄν μισὼν τι χατεσχεύασας. Πῶς δὲ ἔμεινεν ἄν. τι εἰ μὴ σὺ ἠθέλησας ; ἢ τὸ μὴ χληϑὲν 4ς. 
ὑπὸ σᾶ διετηρήϑη; Φεΐδη δὲ ππάντων, ὅτι σά ἐς!, Δέσποτα φιλόψυχε. . 46. 

᾿ ΚΕΦ, 
ΧΙ, 

Ι. τὰ ἔργα αὐτῶν] τα ἐργὰ αὐτῇ 1Π. πορροφήτου ἁγίου] τροφη:- καὶ 23, 2ς3. Αἴβδη. ]: οἶϊ. " 
τῶν ἀγιων 111]. ᾿ ΧΥ ΠΤ. καὶ κτίσασα] ἡ καὶ κτισασα 43, ἢ κτισασα ιοῦ, 56ι. 

ΠΙ. ἡμύναντο ἐχϑράς] τ. 23, ςς, τού, τς 7, 248, 2 ς3, 2 ς4, 296... τὐλῆϑος ἄρκων] ργοεγηἶε. ἢ 2οό. ΑἸεχ. 
(ομρὶ. ΑΙεχ. Ἧ ΧΥΤΠ. Ἢ νεοκτίγες} ἢ νεοχτιγου, 1177, τοό, 1 ςγ, 448. (οχηρί. ΖΦ  Ὰ, 

ν. Δι᾿ ὧν γὰρ] λα γὰρ ιού, 26:1. αἀπορᾶντες] αἀποράντων 26ι. τολήρεις] τοληρῆς ιοό. τυυρπνόον] πυρφόρον τοό. τουρφορὼν 26:. 
ΝἹ. ᾿Αντὶ μὲν] ργαεπηῖττ. ὧν 23. λυϑρώδει] λυτρώδες ΑΙά. λυϑρ. τυρ νέον 2ο6. φυσῶντας} φυσωντα 261. ἄσϑμα) ἀσϑματα 

ταραχ.] λυϑρω διαταραχεντες 43. ταραχϑέντες) ταραχϑεέντος 461. ἢ βρόμες) ἢ βρομον 23, ξς, 253, 2ς4) 296. (οπιρί. ἢ βρο- 
157» 253. ΑΙεχ. : ΠῚ μῶν (ἔογ. βρωμων) τοό, “61. λικμωμένες} λικμώμενε 248. Οοπιρὶ, 

ΝΠ. Εἰς ἔλεγχον) εἰς ἔπαινον τού, π6ι. δαψιλὲς} α τοῦ, 26ι. ΧΙΧ. συνεκτρίψα!} ἐκτριψαι ςς, (ιοό, 46:τ. ἴογ. ἐκτρεψαι) 1 ς7, 
ΙΧ. Ὅτε γὰρ] οτι γαρ ιοό. «σῶς ἐν ὀργῇ ὅζο. 84 ἤπ. σοπι.} 448, 2ς4,) 296. ΑΙοχ. | 

σὼς ὀργῇ ἐπαιδεύϑησαν ἀσεβεῖς Οοάεχ υπὺς δεῦρ. ἐν ὀργῇ] μετ᾽ ΧΧ. ἑνὶ πνεύματι] ἐν τονευμάτι ςς. ργϑοιηἶτῖ, ἐν 2 53: (Αἴεχ. ἰμι 
οργῆς͵ 23, τού, 253.) 26ι1. κχρινόμενοι ἀσεξεῖς] χρινομενοι ἔγνωντοὸ πως οδαγδέξ. πηΐποσε.) ἐϑύναντο] ἡδυνᾶτο 17. δωχϑι καὶ λικμηϑ.] 
μετ᾽ ὀργῆς κρινόμενοι ασεδεις 26ὅι. λικμηϑ. καὶ διωχϑ. τοῦ. καὶ ἀριϑμῷ]} κιοό. καὶ γαϑμῷ] α 26ι. 

Χ, Τούτους μὲν---ἐδοκίμασα,ς} ,, οὐτὴ ἱἰηϊεγπιθά. (το. ἴῃ τηᾶτρ. ΧΧΙ. πταρεςΐ σοι] 11,235 55, 157.) 248, 2ς3, 254. 206. Οοιηρί. 
Βα δεῖιγ δΌ 4], πη. ἦος φωίάεπι ἐαηφιαπι ραίεν ὑποπδηὶ 2τοδαβὶ.) ,6ι. ΑἸΪεχ. παρε σοὶ Δό:. ἀντιςήσεται] υποςησεται ςς, 254. 
ἐκείνους δὲ] ἐχεινοις δὲ τοῦ, 261. ΧΧΙΠ. ὀρϑρινὴ] ορϑρινης ςξ, 5 54. ἐπὶ γὴν] ἐπι γης ,κ96, 26:. 

ΧΙ. μνημῶν] μνημὴ 2906. τῶν τοαρελϑεσῶν] τῶν τοαρελϑόντων ἐπὶ τὴν γῆν 157) 248, 296. (οπλρὶ " ᾿ο 
239) 106, 1ς7, 248, 261, 206. (τηρ]. Αἰεχ. τῶν τοαρεληλυϑότων ξςς, ΧΧΙΙΠ. Ἐλεεῖς δὲ] ἐλεεῖς γὰρ ΟἸυγἱοῖ. χὶ. 22ς. πάντα δυνα- 

5:4. σαι] ἴτ. τοό. καὶ παρορᾷς---πᾶντα ἴῃ οοπι. {64.} α οὐπὶ ἱπίεγηγεα. 
ΧΙ]. εὐεργεταμένες} εὐηργετημένες ςς. ΑΙεχ, ἤσϑοντο τῷ Κυ- (Πιρρίεπίυγ ἴῃ πηᾶτρ. Ὁ 8]. πὶ. σξίγμε κἰϊο ἀἠεγὶσεὶκε) τού. ᾿ 

βίου) ἡσϑοντος σὰ Κυριε 23. ἡσϑόοντο σε Κυριες3. ΧΧΙΝ. καὶ ἐδὲν] καὶ εδενα 11. ἐδὲ γὰρ ἄν] α αν ἐϑήθςαις 
ΧΙΝ. Τὸν γ30} ὃν γαρ ςς, (τοῦ. ἀπίε᾽ δὲ' ἴυπε 3 Ῥυηέϊα δὖ «]. πη. ΧΧΨ. ἔμεινεν] διέμεινεν τού, 2:3, 261. Αἰεκ. ἥ τὸ μὴ κληϑὲν)] 

εἴ ἰῃ πηᾶτρ. ἢἤς : απιίγαπίδε ἴα βπεπι ἐχί με.) 248. (οιαρὶ. ΑΙεκ. Τὸν ἢ τὸ μὴ βληϑὲν Ὀϊάγηι. ἀς Τιτίπ. Ρ. 149. διετηρήϑη] τως αν διετη- 
γὰρ---πτάλαι] ὃν γὰρ ἐν ἐχθὲς ἢ τιάλαι (ἢς) 2 ζ4. πάλαι] σαλιν βρη Μη 23. 85) 23) 214. τ 23. ὥαλαια 17. ἀπεῖπον] αππὸν (ἢς) 22. ἐϑαύμασαν] ἐϑαύ- ΧΧΥῚ. τυάντων] σαντα 261. ὅτι σά ἐς] οτι σὰ ες! σαντα 55, 
μαζον ΑΙεχ. διψήσαντες} ψηφισαντες τοῦ, 26ι. τ 157, 254. 206. ΑἸεχ. Οτΐρεη. ἷ. ς 1. ὅτι πάντα σά ἔξὶν Ὠϊάγηι. ἀς 

ΧΡ. ἐϑρήσκευον] ἐϑρησκευσαν 2ο6ό. κνώδαλα] κλωδαλα ΠῚ. ΤὌη. . εἶτ. 
γνώδαλα ΑΙά. ἐπαπέξςειλας] ἐπαποςεῖλαι τοό, 261. ᾿ ὴ Σ ΧΥῚ. δι᾽ ὧν τις ἀμαρτ.] δὲ ὧν καὶ τις ἅμαρτ. Αἴδαη. ἱ. τοῦς. εἴ Ι.. Τὸ γὰρ ἄφϑαρτον] καὶ τὸ ἄφϑαρτον Ὀϊάγπι, ἀς Τηη, 1. οἰξ, 
αΪ. ἁμαρτάνει, διὰ τάτων κολάζεται] 261. κολάζεται] Ῥγϑετηϊτ. εἴ. ἐν σᾶσι] κα ἐν Οομρρὶ. 



«---- 

κά κἂν στὰς Ἰ 

εὐσος ἐκ συ εβυγαϑείας σου] μυςας ϑίιασου ςς, τού, 2ς3, 254. (296. ἴον. ϑειωσε.) 

κεφ. ΧΙΙ. 

3- 

18. 

. βασιλεὺς ἢ τύραννος ἀντοφϑαλμῆσαι δυνήσεταί σογ περὶ ὧν ἀπώλεσας. 

, Ψευσϑέντες. 

ΣΟΦΙΑ ΣΑΛΩΜΩΝ. 
] 

καὶ ἐν οἷς ἁμαρτάνουσιν ὑπὸμιμνηδξῶν γεδετεῖς, να ἀπαλλαγέντες, τῆς χαχίας τιιςεύσωσιν ἐπὶ 

σὲ Κυρες. Καὶ γαρ τὸς παλαιὲς οἰκήτορας τῆς ἁγίας σὰ γῆς μισήσας, Ἐπὶ τῷ ἔχϑιςα πράσ- 

ΘΕ ἔργα φαρμακειῶν, χαὶ τελετὰς ἀνοσίους, Τέχνων τε φονέας ἀνελεήμονας, χαὶ σπλαγχνοφά- 

γων ἀγϑρωπίνων σαρχὼν ϑοίναν, χαὶ αἵματος Ἔχ μέσϑ μυςαϑείας σδ, καὶ αὐϑέντας γονεῖς ψυ- 
χῶν ἀξοηϑήτων, ἐδελήϑης ἀπολέσαι διὰ χειρῶν πατέρων ἡμῶν᾽ Ἵνα ἀξίαν ἀποικίαν δέζηται Θεξ 

ποαΐδων ἡ πταρὰ σοὶ ππασὼν τιμιωτάτη γῆ. ᾿Αλλὰ χαὶ τότων ὡς ἀγϑρώπων ἐφείσω, ἀπέςειλάς 

τε προδρόμους τῇ ςρατοπέδου σου σφῆχας, ἵνα αὐτὲς χαταξραχὺ ἐξολοϑρεύσωσιν. Οὐχ ἀδυνα- 

τῶν ἐν παρατάξει ἀσεξεῖς διχαίοις ὑποχειρίες δδναι, ἢ ϑηρίοις δεινοῖς, ἢ λόγῳ ἀποτόμῳ ὑφ᾽ ἕν 
ἐκτρίψαι" Κρίγων δὲ καταδραχὺ ἐδίδες τόπον μετανοίας, οὐχ ἀγνοῶν, ὅτι πονηρὰ ἡ γένεσις αὐ- 

τῶν, χαὶ τβουτον ἡ χαχία αὐτῶν, χαὶ ὅτι ἃ μὴ ἀλλαγῆ ὃ λογίσμος αὐτῶν εἰς τὸν αἰώνα" Σπέρ- 

μα γᾶς ἣν χατηραμᾶνον ἀπ᾿ ἀρχῆρ' ̓ἐδὲ ἐδ εὐλαβόμενός τινα, ἐφ᾽ οἷς ἡβαῤτανον ἄδειαν ἐδίδες. Τίς 

γὰρ ἐρεῖ, Τί ἐποίησας ; ἢ τίς ἀντιςήσεται τῷ χρίματί σου; τίς δὲ ἐγχαλέσει σοι χατὰ ἐθνῶν 

ἀπολωλότων, ἃ σὺ ἐποίησας ; ἢ τίς εἰς χατάςασίν (οὴ ἐλεύσεται ἐχδιχος χατὰ ἀδίκων ἀνθρώπων ; 

Οὔτε γὰρ Θεύς ἐς! «“λὴν σᾶ, ὦ μέλεὶ περὶ πάντων, ἵγα δείξης ὅτι οὐχ ἀδίχως ἔχῤινας. Οὔτε 

Δίχαιος δὲ ὧν δικαίως 

τὰ “πάντα διέπεις, αὐτὸν τὸν μὴ ὀφείλοντα χολασϑήναι χαταδιχάσαι ἀλλότριον ἡγόμενος τῆς σῆς 
“΄ ἐπ . 29 ΄ ’ 25. Ν ΝΙΝ ΄, ; Ζ΄ 2 Φ'ἃἝὯ᾿ 

δυνάμεως. Ἢ γὰρ ἰσχύς σὰ δικαιοσύνης ἀρχὴ, καὶ τὸ “πάντων δε δεσπόζειν, πτάντων φείδεσθαι 
»Ὃ 3 . Ν 3 ζ΄ 2 Ν ΠΦΙΝ ΄ 7 . » ρ" 9 7 . : 7 

. ποιεῖ. ᾿Ισχὺν γὰρ ἐνδείχνυσαι ἀπιςέμενος ἐπὶ δυνάμεως τελειότητι, χαὶ ἐν τοῖς εἰδόσι τὸ υρά- 

σος ἐξελέγχεις. . Σὺ δὲ δεσπόζων ἰσχύος ἐν ἐπιεικείᾳ χρίνεις, χαὶ μετὰ ππολλῆς φειδᾶς διοιχεῖς 
ε “ ᾿ ,᾿,..ῦὺ᾿ ΜΓ“ “ ΄ ν ΄ ᾽ “΄ Ν τ ἣν . "- ΄ 
ἡμᾶς" πάρες! γάρ σοι ὅταν ϑέλης τὸ δύνασθαι. ᾿Εδίδαξας δὲ σου τὸν λαὸν διὰ τῶν τοιότων 
ν Ψ “,Ἴ᾿νὮν»Ἅς Ν ἮῬ ΄ Ν 92 3 ἌΝ κι εὖ Ψ 7 2 Ν 
ἔργων, ὅτι δεῖ τὸν δίχαιον εἶναι φιλάνϑρωπον' χαὶ εὐέλπιδὰς ἐποίησας τὰ υἱός σε, ὅτι δίδως ἐπὶ 

ἁμαρτήμασι μετάνοιαν. Εἰ γὰρ ἐχϑρᾶς παΐδων σου χαὶ ὙΦ ΕἸ οΚελθὺς ϑανάτῳ μετὰ τοσαύτης 

ἐτιμώρησας προσοχῆς χαὶ δεήσεως, δὲς χρόνες χαὶ τόπον δι’ ὧν ἀπαλλαγῶσι τῆς χαχίας: Μετὰ 

πύσης ἀχριξείας ἔχρινας τὰς υἱός σα, ὧν τοῖς πατράσιν ὅρχες χαὶ ; συνϑήχας ἔδωχας ἀγαϑῶὼν ὑπο- 

σχέσεων: Ἡμᾶς ὅν παιδεύων, τὲς ἐχϑρὲς ἡμῶν ἐν μυριότητι μαςιγοῖς, ἵνα σε τὴν ἀγαϑότητα 
μεριμνῶμεν χρίγοντες, χρινόμενοι δὲ πσροσδοχῶμεν ελεος. Οϑεν χαὶ τοὺς ἐν ἀφροσύνη ζωῆς βιώ- 

σαντας ἀδίχες, διὰ τῶν ἰδίων ἐδξασάνισας βδελυγμάτων. Καὶ γὰρ τῶν “λάνης ὁδῶν μαχρότερον 
ἐπλανήθησαν, θεὸς ὑπολαμβάνοντες τὰ χαὶ ἐν δώοις τῶν ἐχϑρὼν ἄτιμα, γηπίων δίχην ἀφρόνων 

Διὰ τοῦτο ὡς πταισὶν ἀλογίςοις τὴν χρίσιν εἰς ἐμπαιγμὸν ἔπεμψας. Οἱ δὲ σααι- 

ἐχωλυσᾶς “6ι. 

ΧΥ. δικαίως τὰ σαντα] τὰ ταντα͵ δικαίως τοῦ. 

α ἴῖο6. καταδικασϑῆναι 248. 
ΧΥῚ. σε δεσπόζειν] α σε 23. 

ποιεῖ ςς, τού, 1ς7, 248, 254) 26τ, 206. (οπιρ]. Αἰοχ. 

Ι΄. ἁμαρτάνωσιν αμαρτανωσιν 248. ΟοιηρΙ. πιιρεύσωσιν] τιι- 
ἐσευσωμεν 11]. 

- ΠΙ. τὸς ποαλαιὲὰς} τες σαλαι τοῦ. 

Ν. καὶ σπλαγχνοφάγων] και σπλαγχνοφαγον τού. καὶ σπλαγ- 

χνοφάγους Οοιηρὶ. 12 Οοὐΐςες 5εγρῖ. ϑοίναν}] ϑοινων ςς, 254. 

κολασϑῆναι] 

ϑοίναν, καὶ αἵματος] καὶ ϑοίναν αἵματος ΘΟΙΠΡΙ: καὶ αἵματος] ΧΙ]. Ἰσχὺν---ἀπιγόμενος) ἐνδείκνυσαι ἰσχὺν ἐπ᾽ ὀλιγόπιρον 
καὶ αἰμᾶ 157. το Οοάϊςε5 ϑεγρὶῖ. ἐνδείκνυσαι] ἐκδείκνυσαι Οοπιρ. ὠπιράμενος] 

ΝΙ. Ἐκ μέσου μυραϑ. σου] ἐκ μύσου μυςάς τε ϑείας σου Αἰά. Ρταργηϊτί. οτι 11]. ὁ απισαμένος ςς, τού, “ς4. (Αἰεχ. οὐπὶ ὁ ἴῃ οἤᾶγ. 
τηΐποσθ) ἐν τοῖς εἰδόσι) “ σου ςς, 2.4. ἐν τοῖς οὐκ εἰδόσι σε (ουπὶ 

δνζσον ΑἸεχ. μύρας ϑείας σου (πρὶ. καὶ αὐϑέντας] και λυϑεντας τιοό6, σε ἷπ ομαγαέξ, πηηοσγε) Αἰεχ. τὸ θράσος] τὸ ᾿ς7. τὸ ϑᾶρσος 248. 

μ᾿ α6ι. γονεῖς) α 68. διὰ χειρὼν] δια χειρος ςς, τού, 254, 261. Οοπρὶ. : 

ΝΙΙ. Θεξ παίδων] Θεε τραιδιων ς ς, 254. ΡΓδοτ. καὶ τού, 261. ΧΥΤΙΙ. Σὺ δὲ] α δὲ 23, τοό, ας4..) 261, Ζοῦύ. ἐν ἐπιεικείᾳ ]} α ἔν 

ΨΙ11. τότων] τετῶν μὲν τού, 261. ὠπέρςειλάς τε] τε 23. τὸ 206. ὅταν ϑέλης] οτι ϑέλεις τού. οτε ϑέλης 261. 

ΤΠ 

ςρατοπίδου] τους ςρατοπεδες 2 43. τὰ ςρατοπ. σου σφῆκας] τα σρᾶ- ΧΙΧ. τὸν δίκαιον) α τὸν Αἰά. ὅτι δίδως} οτι διδοις 68, ΑἸά. 

φείδεσϑαι τεοίει} φειδεσϑαι σε 

τοπ. σου ἀφῆκας τού,261. ᾿ τὰς ςρατοπίδες σε ἐφῆκας ΑἸά. ἐξολο- 

ϑρεύσωσιν] ἐξολοϑρευσεσιν τού: 

ΙΧ. ϑικαίοις] ϑικαιους 261. ἣ λόγῳ δις. δὰ ἤπ. ςοπι.] ἢ λόγῳ 

ὑφ᾽ ἕν συντόμους ἐκτρίψαι το Οοἀΐςε5 δετρὶϊ. 

Χ. ἀλλαγῇ] ἀλλαγὴ (Ής) τοό. 

ΧΙ]. τίς γὰρ ἐρε!] τίς ἐρεῖ αὐτῷ ΟἸεπι. οι. Ερ. δά Οοήπτῃ. ᾿ 

δ. 2): ἢ τίς 1 μ"; τίς 2] λ αἰκεταιτ. οὐ} ἱηιεγπηδά. 26:1. τῷ χρί- 

ματί σε} τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτὰ ΟἸεπι. Κοπι. ]. εἶς. (ΟΣ. 1λδτ. 840. 
ἐγκαλίσει σοι] ἐγκώλεσει σου 23. κατῶὼ ἐθνῶν] 

κατὰ 248. εἰς κατάςασιν] εἰς καταζητησιν 23. σοι ἐλεύσεται] 

ἴΓ.. 23» 157, 243. σὸι. τὸό. 
ΧΙΝ. Οὔτε βασιλεὺς] οὐ δὲ βασιλεὺς ς ς» 2 54. κτε γαρ βασιλεὺς 

τοό, 261. δυνήσεται σοι) δυνήσονται σοι τοῦ, 261. ἀπώλεσας] 

ἐκόλα γῶν 1, 23, ςς) 68, τοό, τς7, 248, 253, 254» 206. Οὐρὶ. ΑἸ]ά. 

οὐ αι ν δ 

ΑΙοχ. 

ΧΧ. ἐτιμώρησας] ετιμωρησω ςξ, τού, τς 7, 248. 254. 261. Οοπιρὶ.. 
ΑἸἰεχ. - καὶ δεήσεως] α 1ούό, 1 ς7, 248, 254,)261τ. (πρὶ. ΑἸεχ. καὶ 
διεσωσας «οὐ. δὰς]}  αντοις 23. χρόνους καὶ τόπον] τοπὸν χαι 

χρόνον 23. χρόνον καὶ τοῖον Κὶ 5) τού, 2ξ4, 261, δοό. Αἰεχ. χρόνον 

καὶ τρόπον 248. (ΟτηΡΙ. 
ΧΧΙ. Μετὰ τόσης] μετὰ σὴς 253. 

ἔδωκας] Ροπῖς {Ἰλτῖπι ροίξ ορκας τού. α 248. 

ΧΧΙ]. ἐν μυριότητι] ἐν μυριοτῆσι τού, 261. ἔλεος] ἔλεον 23. 
ΧΧΙΠΙ. ζωῆς} α 13. ἀδίκους] αδικως 23, 1οό, 157, 248, χς3, 

24, 461, χοῦ. (οπρὶ. Αἰεχ. ἰδασανισας] εἐδασανισε 68. ΑἸά. 
ΧΧΙΝ. τὰ καὶ --ἄτιμα] ὃ ἃς καὶ ἐν δώοις μετ ̓ ἐχϑρὼν ἡϑέτεν Ο(ο- 

ἀεχ ὑπὺ5 δεγρὶ!. ἤς, ἤπε μετ᾽, 8 (οαΐοε5 δεγρὶ!. τῶν ἐχϑρῶν) των 

αισχρὼν 254. ᾿ 

γεριναε] κρινεῖς 23. 

᾿δ ὺ ν) 
ε“͵Ἶ 
“ὯΜ 

“5:9 

(3 

- 

ΞΥΡΙΝ 



ΞΟΦΙΑ ΣΑΛΩΜΩΝ. 

΄ 2 7 Ν ’ Σ΄ ἐς ΄ μ Ἐ 3. Ὁ Ν δ ς-ς “ἘΈΦ: ΧΙ, 

γνίοις ἐπιτιμήσεως μὴ γεϑετηϑέντες, ἀξίαν Θεδ χρίσιν πειράσοσιν. ἘΦ᾽ οἷς γὰρ αὐτοὶ πιά. 27. 
Ξ..Ν ΄, 3 Ν 2 ᾽.. » Ψ, 9 ἃ | δι ὡς Ὁ 

σχοντες ἠἡγανάχτων, ἐπὶ τὅτοις ὃς ἐδόχεν θεᾶς, ἐν αὐτοῖς χολαζόμενοι, ἰδόντες ὃν πτάλαι ἡρνδντο 
3 ἯΣ ν᾿ ΄ ρ 2. 2 ὃν 2» ; 

εἰδέναι, Θὲὸν ἐπέγνωσαν ἀληθῆ" διὸ χαὶ τὸ τέρμα τῆς χαταδίχης ἐπ αὐτὰς ἐπῆλδει., ὃ 
- β Ἂ ΚΕΦ, 

τι πα φπ ὴ ν ἜΨ; ΡΝ ἀοὺλδος τὰ ὁ ραν ΧΙ. ΜΑΤΑΙΟΙ μὲν γὰρ πάντες ἄνϑρωποι φύσει, οἷς «Ταρὴν Θεδ ἀγνωσία, καὶ ἐκ τῶν δρωμένων 1 
Ἂς 2 “ ΜΝ “ισκΌσχν᾿ Ζ΄ 2. “ 

ἀγαθῶν οὐχ ἴσχυσαν εἰδέναι τὸν ὄντα, ὅτε τοῖς ἔργοις προσχόντες ἐπέγνωσαν τὸν τεχνίτην. 
ΡΞ. »" 22 ἍᾺ ΄ » Ἃ ΄ “ ΩΥ Ὁ 3 Ἔ ᾿ ᾿Αλλ᾽ ἢ πῦρ, ἢ πνεῦμα, ἢ ταχινὸν ἀέρα, ἢ χύχλον ἄφρων, ἢ βίαιον ὕδωρ, ἢ φωςῆρας ἐραγξ, 2, 

, ΐ )ς ἐγό ἽὯΩν εἰ μὲν τῇ χαλλονῇ 6 ϑεὲς ὑπελόάμβι, ΄- πρυτάνεις χόσμου ϑεὲς ἐνόμισαν. “Ὧν εἰ μὲν τῆ καλλονή τερπόμενοι, ϑεὲς ὑπελάμβανον, γγώ- 
: ᾿ ε »" 7. « » 3 ὶ 

τωσαν «πόσῳ τἄτων ὁ δεσπότης ἐςὶ βελτίων" ὁ γὰρ τῇ χάλλους γενεσιάρχης ἔχτισεν αὐτά, Ἐἰ 4. 
᾿ Ν ΄ ΄ ᾿ ᾿ 25. “Ὁ ΄ ε ΄ .Ν : 

δὲ δύναμιν χαὶ ἐνέργειαν. ἐκπλαγέντες, γοησάτωσαν ἀπ᾿ αὐτῶν σύσῳ ὁ χατασχευάσας αὐτὰ δυνα- 
“2 3 Ν , “ ᾿ 2 ΄ ε Ν 9, ὁ ὦ ᾿Ξ 

τώτερός ἐςιν. Ἐχ γᾶρ μεγέϑους καλλονῆς χτισμάτων ἀναλόγως ὁ γενεσιξργος αὐτῶν ϑεωρεῖται, ς 
2 6 Ν 3 ͵7 Ν Ν 9 Ν ἤ ἰϑὲ ᾿ Ν. ΩΣ 

Αλλ᾽ ὅμως ἐπὶ τότοις ἐςὶ μέμψις ὀλίγη, χαὶ γὰρ αὐτοῖ τάχα τλᾶάνωνται Θεὸν ζητᾶντες, χαὶ 6 

ϑέλοντες εὑρεῖν. Ἔν γὰρ τοῖς ἔργοις αὐτῷ ἀναςρεφόμενοι διερευνωσι, χαὶ πείϑονται τῇ ὄψει, ; 
"» 3 ’΄ 3 Νς, ρ 3͵΄ «. 

ὅτι χαλὰ τὰ βλεπόμενα. Πάλιν δὲ ἐδ᾽ αὐτοὶ συγίνωςοί. ἘΠ γὰρ τοσδτον ἴσχυσαν εἰδέναι, ἵνα 8 
δύνων) "γάσασϑαι τὸν αἰὼ ὃν τότων δεσπό ὡς τάχιον οὐχ εὗρον: Ταλαΐ. δὲ ὕνωνται ςοχάσασϑαι τὸν αἰῶνα, τὸν τότων δεσπότην σὼς τάχ χ εὗρον; 'Γαλαΐπωροι δὲ το, 
τὖὺς » ε ρ ο .»ν ἴω 3 7 

χαὶ ἐν νεχροῖς αἱ ἐλπίδες αὐτῶν, οἵτινες ἐκάλεσαν ϑεὲς ἔργαι χειρῶν) αἀγδρώπων, χρυσὸν χαὶ ἄρ-. 
᾽ὔ - ΓΝ γέ Ψ»» ν»ν ΕῚ 

γύρον τέχνης ἐμμελέτημα, καὶ ἀπειχάσματα ζώων, ἢ λίϑον ἄχρηφον χειρὸς ἔργον ἀρχαίας. Ἐἰ τι, 
7 3 Ι 7΄ 3 “ 7 

δὲ χαΐ τις ὑλοτόμος τέχτων εὐκίνητον φυτὸν ἐχπρίσας, περιέξυσεν εὐμαϑὼς πάντα τὸν φλοιὸν αὐὖ- 
τ Ν ΄ » ΄ ΄ ἴω ς ε 7 κ᾿ 

τϑ, χαὶ τεχνησάμενος εὐπρεπῶς χατεσχεύασε χρήσιμον σχεῦος εἰς ὑπηρεσίαν ζωῆς, Τὰ δὲ ἀπο- 12. 
᾽ ζω: 3 ᾿ 7 Γ 9 3 4 ἈΝΑΝ 5" 3. " 3 ᾿ ᾿ 

οὐ, δλήματα τῆς ἐργασίας εἰς ἑτοιμασίαν τροφῆς ἀναλώσας ἐνεπλήσθη, Τὸ δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπόξλημα εἰς ι3. 
Ὁ ᾿ ἮΝ : -,.25΄5τ᾽ ΄,΄Ο}ν .»ϑ 2 “ς΄; τ ---ρ 9 ᾿ ἀϑὲν εὔχρηςον, ξύλον σχολιὸν, χαὶ ὄζοις συμπεφυκὸς, λαδὼν ἐγλυψεν ἐν ἐπιμελείᾳί ἀργίας κιύτα, ,.» ἴὴ 
) 2 ΄ ᾽ Ζ » “ Ἃ ΄ . Σ μ᾿ ᾿ 

δὶ Ὗ χαὶ ἐμπειρίᾳ συνέσεως ἐτύπωσεν αὐτὸ, ἀπείκασεν αὐτὸ εἰχόγι ἀνϑρώπου, Ἢ ζώῳ τινὶ εὐτελεῖ τ4. 
ΕῚ ΄ 9 "“" Ν᾿. ρ" ’ ἽΝ, 

ὡμοίωσεν αὐτὸ, χαταχρίσας μίλτῳ, χαὶ φύχει ἐρυϑήνας χρόαν αὖτε, χαὶ «“ἄσαν. κηλίδα τὴν ἐν 
".ἄ : ρ “, 3 ᾽ὔ Ὁ» δὶν 2 ;ὔ ᾿ 

αὐτῷ χαταχρίσας, Καὶ ποιήσας αὐτῷ αὐτϑ ἄξιον οἴχημα, ἐν τοίχῳ ἔϑηχεν αὐτὸ ἀσφαλισάμενος τς. 
΄ Ψ ον χὰ Ν ΄ ΄' 3. "Ὁ ἰδὼ [γι ἰδ » ε ,δρὸ β ϑῃ ᾿ 

σιδήρῳ" “να μὲν οὖν μὴ χαταπέση, προενόησεν αὐτῶ, εἰδὼς ὅτι ἀδυνατεῖ ἑαυτῷ βοηθῆσαι, χαὶ τ6. 
,΄ » 5.Ν Ν ΄“Ἕἂ » ἴεν ΝΌΝ ΄ Ν ; 'γ οι ν΄ “ἑ{ζ : 

γάρ ἔς!ν εἰχων, χαὶ χρείαν ἔχει βοηϑείας. Περὶ δὲ χτημάτων χαὶ γάμων αὐτὰ χαὶ τέχνων προσ-- 7. 
΄ 3 3 ὕ “394 σν Ν “ Ν ες 7’ Ν 9 Ν 3 φὰ 

εὐχόμενος, ὃχ αἰσχύνεται τῷ ἀψύχῳ προσλάλωγν. Καὶ σερί μὲν ὑγιείας τὸ ἄσσενες ἐπιχᾶλεί-- 18, 
ὶ δὲ ζωῇ ΝΝ νΝ ἐξιοῖ ὶ δὲ ὁ ’ ν 2 7 ε ήει. «χερὶ δὲ δὲ 

ται, “περι ὃὲ ζωὴς τὸν γεχρὸν ἀξιοῖ, “περὶ δὲ ἐπιχϑρίας τὸν ἀπειρύτατον ἱχετεύει, πσερὶ δὲ ὀδοιπο- 

Ὧἂἃ΄᾿ ν84Ὡ7 , , δ: ΧΧΥΙΙ. οὺς ἐδόκεν---κολαζόμενοι) οἷς ἐδοκεν ϑέοις κολαζομενοι ἐν και 206. ἐμμελέτημα] ἐμμελετήματα (23. ἴοτ. ενμελετηματα) τού, 
αὐτοῖς τοό. οὖς ἐδόκεν ϑεὲς] οἷς εἐδοκεν ϑεες 548. οἷς εδοχεν ϑεοῖς 2 ς3. ἥ λίϑον] ἢ 157. 

Ωόι. κολαζόμενοι] ἐδασανιζοντο τς). εἰδέναι] αὶ 1 ς7. ἐπῆλϑε)] ΧΙ. εὐκίνητον} εὐκτινον 23. εὐτῆκτοῦ 248. ({, εὐτυχτον) ΟΟΩΡΙ. 

ἤλϑὲν 23. (2ς 3. υἱ ν]άεῖιγ.) ἐκκίνητον Αἰά. σοεριέξυσεν] τοεριεξεσεν 23, 248. ΟοιηρΙ. εὐμα- 
ϑῶς] εὐφυως (τπᾶγρ΄. 80 εδἀ. πὶ. εὐμαϑως) 206. 

1. καὶ ἐκ τῶν ὁρωμ.] καὶ εκ τωνδὲ ὁορωμ. 43. καὶ ἕνεκα τῶν ὁρωμ. ΧΙ]. Τὰ δὲ ἀποδλήματα]) το δὲ αποδλητον 23. τα δὲ υπολειμ- 
τού. ἅτε τοῖς] οτε τοῖς 23. δὲ τοις 253. τοροσχόντες) τροσ- ματα ςς,206. Αἰεκ. τὰ δὲ ἀποδλητα τού, 261... τὰ δὲ υπολημμα- ( ἐΓ΄ 

δι ἔχοντες 23, τού, 1ς 7, 248, 254, 461, 206. Οοπ:ρ]. ΑἸεχ. τὰ τς). τὰ δὲ τροδλήματα 254. εἰς ἑτοιμασίαν] εἰς ὑπηρεσίαν 
11. ἢ πνεῦμα] ἢ καὶ τῦνευμα 248. πρυτάνεις] τρυτανις τοῦ, 1Π1. ἑτοιμασίαν τροφῆς] ἴγ. ςξ. κα τροφῆς 254. ἐνεπλησθη] ενε- 

261. ᾿ πλησεν 23. 

{οι ΠῚ. τερπόμενοι} -[- ταυτα 23, τοό, τ ς7, 248, 2ς3, 254. 26 1, 296. ΧΠΙ. δυμπεφυκὸς] ἐμπεφυκος 17. . ἐν ἐπιμελείᾳ] Βαθεῖ ἐν ἱπ 
εν Οὐαὶ, ΑΙεχ. ϑεὲς ὑπελάμδανον) υπελαμξανον ϑεες εἰναι 23. ἃ, οδαγαέξ, τοΐθοτε Αἰεχ. ὄργίας] ἐργασίας ΑΙεχ. καὶ ἐμπειρίᾳ] και | τς 157. εἰναι 253. γνώτωσαν] γνωτωσαν αν τοῦ. ἐν ἐμπειρια 33. καὶ εν ἡμερῷ ἐμπειριῷ 253. συνέσεως] ἀνέσεως 1Π, 11. "... 

ΙΝ. δύναμιν καὶ ἐνέργειαν) δυναμει καὶ ἐνεργεια 68. (ογηρί. ΑἸά. 43, 68, τού, 2:3) 2906. ΑἸά. ἀνεσεως αὐτε 1ς-). ἀπείκασεν] ἀπει- 
ν Ῥυδεπλῖτε, τὴν τού. τόσῳ ὁ κατασκ.} τόσω μαλλον ὁ κατασκ. ςς, κασεν τε 254, 296. ΑἸεχ.. ; 
294. ΧΙΝ. ὡμοίωσεν] ἀφωμοιωσεν 206. καταχρίσας] καταχρῆσας 

ΝΥ. Ἐκ γὰρ μεγέϑους] ἀπὸ γὰρ μεγέϑους Οὐ}. ΑἸεκ. ν. ς38.εἰ γη 23. -“ γη.3ς3. ἐρυϑήνα.ς] ἐρυϑηνος 11]. ερυϑρηνας 248. Οομρὶ. 
τῇ Αἱ. καλλονῆς] ργρτηϊῖ. και ὃς, 248, 253, 2ς4, 206. (πρὶ. (ΑἸεχ. ερυϑοινας 261. χρόαν] χροιαν τού, 261. «χρόα ΑἸά. αὐτ8] αυ- 

ἰμ οβάτ. πηῃ.) Ευΐερ. Ῥγωρ. Ενδηρ. ρ. 636. Ατἴβδῃ. ἱ. 2 ς. Ομγγίοῦ. τω 261. ᾿ 

Ἀ 

11, οο. Ογῆ!!. ΑἸεχ. 1. οἷς, Ὑεοάοτει. ἱ. τό3. εἰ αἱ. -Ἐ αὐτων τοῦ, 261.  ἊἜΧΥΝ. αὐτῷ]αντο τοό. αὐτῇ ἄξιον] , αὐτὰ 23, 261. ᾿ {Ὁ 
κτισμάτων) Ῥγδ τη, καὶ 23, τοῦ, 261. Οοπρὶ. ΑἸά. ὁ γεένεσ. αὖ- ΧΥ͂Ι. ἑαυτῷ] αὐτω τού. οὐ ,»».4)} . 

᾿ τῶν “εωρ.} τὸν ττάντων γενεσιεργὸν καϑορᾶσϑαι Οτερ. ΝΥ, ἰ. 42)8. ΧΥῚΙ. γάμων---σροσευχόμενος) γαμδ καὶ τέκνων ξυταευχομενος δ᾿ 
ϑεωρεῖται) καϑορᾶται ΟΒιυγίοί. 1]. οἷξ. ᾿ 23. γάμων αὐτΒ] καυτε τού, 61. αὐτῇ καὶ τέκνων] καὶ τέκνων 

ΝΙ. ἐπὶ τάτοις] ετιὶ τάέτοις ΠῚ. ἐρὶ μέμψις} ττ. τ ς7ν 248, 254, αὐτῇ 253. προσλαλῶν] λαάλων 23. 
296. Οοπρρὶ. ΑΙεχ. ΧΥΤΙΙ. ὑγιείας] ὑγείας τού, 26:1. τὸν νεκρὸν] τὸ γεχρον, 157; " : 

ΝΙἼΙ. Πᾶαλιν δὲ] α δὲ τού, 26:1. ᾿ς 4248. ΟΟΙΏΡΪ. Αἰεχ. τὸν ἀπειρότατον} τὸ αἰδειροτατον 1:7, 248. “ 7 ΙΧ. ἵνα δύνωνται] ινα δυνανται ς7. τὸν τάτων δεσπότην] τατα Οοπηρί. ΑΙεχ. τὸ αἀκειροτᾶτον 261. χρῆσϑα!)} χρήσασϑαι ςς, 23, 
τὸν δεσποτὴν τοό. τῷ τατὰ δισποτην 26:1. ᾿ 254) 206. β , 

ο 

Χ, οἵτινες ἐκάλεσαν] οἵ τινας ἐκάλεσαν ΑἸά, τέχνης} ργϑπηϊί. 



ΣΟΦΙΑ ΣΑΛΩΜΩΝ. 
κεῷ. ΧΗ͂Ι. 

19. ρίας τὸ μηδὲ βάσει χρῆσθαι δυνάμενον, Περὶ δὲ σορισμδ χαὶ ἐργασίας χαὶ χειρῶν ἐπιτυχίας τὸ 
ἀδρανέςατον ταῖς χερσὶν εὐδράγειαν αἰτεῖται. 

ΚΕΦ. 
ΧΙΝ. , ͵ ἮΝ , δ τίν 6. οἷ 

; ι. ΠΛΟΥ͂Ν τις σάλιν ςελλύμενος, χαὶ ἄγρια μέλλων διοδεύειν κύματα, τῷ φέροντος αὐτὸν τλοίε 

ὶ 2. σαϑρότερον ξύλον ἐπιξοᾶται. ᾿Ἐχεῖνο μὲν γὰρ ὑρεξις πορισμὼν ἐπι ἐπενόησε, τεχνίτης δὲ σοφίᾳ “Ἴπιο σε 22. 
4. χατεσχεύασεν, Ἢ δὲ σὴ, Πάτορ, διαχυξερνᾷ τηρόνοία,, ὅτι ἔδωχας χαὶ ἐν ϑαλάσση ὁδὸν χαὶ ἐν ᾿ 

4. χύμασι τρίξον ἀσφαλη, Δειανὺς ὅτι δύνασαι ἐκ “παντὸς σώζειν, ἵνα χὰν ἄνευ τέχνης τις ἐπιξῆ. ἀπ 
ς. Θέλεις δὲ μὴ ἀργὰ εἶναι τὰ τῆς σοφίας σου ἔργα, διὰ τοῦτο χαὶ ἐλαχίφῳ ξύλῳ πιςεύεσιν ἄν- 

6. ϑρωποι ψυχᾶς, χαὶ διελθόντες χλύδωγα σχεθῖς ἴᾳ διεσώϑησαν. Καὶ ἀρχῆς γὰρ ἀπολλυμένων ὑπε- π᾿ 
7 

ρηφάνων γιγάντων, ἡ ἐλπὶς τοῦ χόσμου ἐπὶ σχεδί ἰὰς καταφυγῶσα, ἀπέλιπεν ἃ αἰών! σπέρμα γενέ- ἘΣ  Υ, ἌΝ 

ο:. Υ. Ετι 

,.8. σεως τῇ σῇ χυδερνηϑεῖσα χειρί. Εὐλόγηται γὰρ ξύλον δι᾽ ὃ γίνεται διχαιοσύνη. Τὸ χειρσποί- ἀὰ, 

τον ἡ ἐπικατάρατον αὐτὸ, χαὶ ὃ πποιήσας αὐτὸ, ὅτι ὃ μὲν εἰργάζετο, τὸ δὲ Ὁ. Σὐτον θεὸς ὥνο-- .γ.ωὶ ΠῚ 

9. 10. μάσνη. Ἐν ἴσῳ γὰρ μισητὰ Θεῷ χαὶ ὁ ἀσεξῶν χαὶ ἡ ἀσέξεια αὐτῇ, Καὶ γὰρ τὸ πραχϑὲν ' 
ι1. σὺν τῷ δράσαντι χολασϑήσεται. Διᾶ τῶτο χαὶ ἐν εἰδώλοις ἐθνῶν ἐπισκοπὴ ἔσαι, ὅτι ἐν χτί- 

σματι Θεξ εἰς βδέλυγμα ἐγενήϑησαν, χαὶ εἰς σκάνδαλα ψυχαῖς ἀγϑρώπων, χαὶ εἰς παγίδα πο- 

12.138. σὶν ἀφρόνων. ᾿Αρχὴ γὰρ “πορνείας ἐπίνοια εἰδώλων, εὕρεσις δὲ αὐτῶν φϑορὰ ζωῆς. Οὔτε γὰρ ἦν. 
3. )᾽ 3 ἰανν ἊΝ» 9 Ν 5" ΝΜ ὸ Κ δοξίς γὰ ἠγϑφώ ᾿σῃλϑ 9 2. ὶ διὰ τῷ 

14. ἀπ αρχῆζ() ὍΤΕ δις τὸν αἰωνγὰ εξα!. ενΌοσοοζια αθ αν ἀύδο εἰσηλνεν εἰς ΚΎΡΟ ζχ! οἰ τᾶτο 

15. σύντομον αὐτῶν τέλος ἐπενοήϑη. ᾿Αὥρῳ γὰρ πόνϑει τρυχόμενος, πατῆρ, τϑ ταχέως ἀφαιρεθέντος 
τέχγου εἰχόνα πποιῆσας, τὸν, τότε͵ γεκρὸν ἄνθρωπον, γὺν ὡς θεὸν ἐτίμησε, καὶ παρέδωκε, τοῖς ὕπο- κ᾽», Γ“:- 

τ6. χειρίοις μυρήρια, χαὶ τελετάς, Εἶτα ἐν χρόνῳ εὐκθοθόν τὸ ἀσεξὲς ἔϑος ὡς γόμος ἐφυλάχνη, 

12. χαὶ τυράννων ἐπιταγαῖς ἐθρησχεύετο τὰ γλυπῆά. Οὗς ἐν ὄψει μὴ δυνάμενοι τιμᾷν ἄγϑρωποι διὰ 
τὸ μαχρὰν οἰχεῖν, τὴν τούῤῥωσεν ὄψιν ἀγατυπωσάμενοι, ἐμφαγὴ εἰχόνα τῇ τιμωμένου βασιλέως 
Φ ξ΄ Φ΄ ν » 7 ε ’ ’ὕ ὃ ἯΝ « δῪ Εἰ 9. δὲ 9 7 

18. ἐΤοΙησαν. νὰ τὸν αἀτοντὰ ὡς σαροντὰ χολαχεύωσι οᾶ τῆς σηξ Ὡς. ις ἐσι τάσιν ὁἐὲ θησχειας 

φᾷ ἐὲ , ε ἋἋ ἣν ’ »" “- 

το. χαὶ τὸς ἀγνοδνγτας ἡ τ τεχγίτε προετρέψατο φιλοτιμία. ὋὉ μὲν γὰρ τάχα τῷ χρατᾶντι βου- 
ρ : Ν ΄ Ν Ν, ἴθι 3 ’ : 

β 2ο. λόμενος ἀρέσαι, ἐξεδιάσατο τῇ τέχνη τὴν ὁμοιότητα ἐπὶ τὸ χάλλιον. Τὸ δὲ ΄λῆνος ἐφελχύμε- 
Ν᾿ ρῸ ᾿ ΜΝ» "“ ΄ 3 ὴ 

γον διὰ τὸ εὔχαρι τῆς ἐργασίας, τὸν πτρὸ ὀλίγου τιμηϑέντα ἄνϑρωπον, γὺν σέδασμα ἐλογίσαντο. 
Ὺ- Ἢ ρι » . “κα ’ ΄ ΑΝ 2) 

21. Καὶ τῶτο ἐγένετο τῷ βίῳ εἰς ἔγεδρον, ὅτι ἢ συμφορᾷ ἢ τυραννίδι δαλεύσαντες ἄνθρωποι, τὸ ἀκοι-- 
: ' » Ν. [ον ᾿ ον ΙΝ ρ, ρ᾿ 

424. γώνητον ὄνομα λίϑοις χαὶ ξύλοις πσεριέϑδεσαν. Εἶτ᾽ οὐχ ἤρχεσε τὸ σλανᾶσσαι περὶ τὴν τῇ Θεδ λο μι. 

ΧΙΧ. Περὶ δὲ τοορισμᾷ} περι δὲ ττορισμων τς καὶ χειρὼν) τοορνείας] πρώτη τοορνεία Ῥιάγαι. ἀς Ττίπ. Ρ. 370. εὕρεσις] εὑρέσεις 

κα καὶ 1ς7. τὸ ἀδρανέρατον] τὸν ἀδρανέγατον Οοπιρ!. ΑΙΔ. εὐδρα- ΑΙά. δὲ αὐτῶν] δι᾽ αὐτῶν ΑἸά. 
νείαν] εὐδράνειον (οπρὶ. ΧΠ]. ἔςαι] μενεῖ τ ς7. ᾿ 

ΧΙΝ. Κενοδοξίᾳ γὰρ] κενοδοξία δὲ 23. εἰσῆλθεν] ργωπιηῖει, ϑὰ-ὀ »λήσ, 
1. τις πάλιν] τ. ΑΙά, μέλλων διοδεύειν] ττ. 23. τῇ φίροντος νατος ἰῃῖετ ὕποοβ ΑἸεχ. εἰς κόσμον] εἰς τὸν κοσμὲον 23, ςς, τοό, τς 7) ... 2, “ ; 

ὅκα. δὰ βῃ. σοη).} τα φεροντος αὐτὰ πλοια, σαϑροτερον ξυλε ἐπιδοαταίι 448, 253, 254, 261, 206. (πρὶ. ΑΙεχ. Εὐΐεδ. ΡΓξρ. Ἐνδηρ. ρ. 39. .. “Ὁ .,, 22; 
,λ48. τὐλοίου] ξυλου 1ς7. Αἶεκ. ἐπιξοᾶται} ἐπιδοα 23, 2ς3. αὐτῶν τέλος] αὐτὼν τὸ τελος ς 5, 1ς7, 248, 2.4) 26τ. (οπηρ]. ΑἸεχ. δ 

ὑτέξ, 11. ὄρεξις] ορεξεις τς]. ταορισμῶν} τορίσμω τοό. ἐπενόησε] το τελος αὐτῶν τού, 296. {Γ. 253. 
Θἢρς, ἥπενϑῆσεν 23. τεχνίτης) τεχγιτις, 68, 157. Οὐοπηρὶ. ΑἸεχ. ΟἸεῃι. ΧΥ. τὸν τότε] τον τοτε 11], 306. ὡς ϑεὸν] ὡς ζῶντα Ενέερ. 1. .. 
«ὦ, ΕΞ ΚΑΙΟκ. Ρ. 786. ὐήζο, εἶπε ἐτίμησε] εἐτιμασεν 53, ἐτίμησαν ΑΙά. ον 

2: 8. ἐν χρόνῳ] ον ἦ Πφ Ν ἫΙ. διακυξερνᾳ] διακυδερναται ΠῚ 561. ΧΥῚ. Εἶτα ἐν χρόνῳ] εἴ τ᾿ ἐν χρόνω 34 ἐν χρόνῳ} α ἐν 2. “ 
τ: ΙΝ. ἐκ παντὸς] ἐκ τσάντων ΑἸεκ. ἵνα κἄν} α νᾶ 23, 253. κρατυνϑὲν] κρατηϑεν τού. (οπιρὶ. Αἰά. ἰφυλάχϑη)] ὠνομασϑὴ τού, 

ἐν ε ψα καὶ ςς, τού, 248, 261, 2906. ἵνα καὶ ἂν (ευπὶ ἂν ἴῃ ἢ οδαγ. τηπ.) «46:. ἐϑρησκεύετο! εϑρησκενοντο τού, 461. 

ΑΙεχ. ΧΥΠΙ. Οὗς]} ὃς (Ως) τοό. ἀνατυπωσάμενοι] ργδεπιϊεῖ. τυπω 53, (! . 
“4 ἢ- Ν. τῆς σοφίας σον] α σον 23. τῆς σῆς σοφιας 2:3. καὶ ἐλα- 4ς3. τυπωσαάμενοι 5:4. τὰ τιμωμένου] τὰ τετιμημενου 1 ς7. γ. Ἑυΐεῦ. " “ 

χίςῳ] καὶ ἐν ἐλαχίξω 23» τού, 1ς7. κλύδωνα] κλυδωνας 23, ςς, 11. εἶτ. Α.τὸν ὠπόντα ὡς τταρόντα]) ὡς τταροντα τὸν ἀπόντα 23, τοῦ, ν΄.“«-.- «7}5- 

24. 1ς 7», 253. κολακεύωσι] κολακευσωσι ςς, τού, τς 7, 248, 244, 261. 

ΝΙ. Καὶ ὠρχῆς] α και Ὡς ΕΣ Ὁ ὙΡΜΤῚ φόι. ἀπέλιπεν] κατέλιπεν τού, ΑἸἰόχ. διῶ τῆς σπεδης} α τῆς ξς» τοῦ, 1ς7, 254, 2Ζόι. ΑΪεχ. 

4261. κατελειπεν “96. ΧΙ]. καὶ τὰς ὠγνοδντας) -- μετα τατο 2ς3. ωροετρέψατο) , 

ΨΙ1. Εὐλόγηται} ευλογήμενον τού, 461. ευλογειται 248, 206. Ὡροεγραψατο τού. ττροετρέπετο 1 57. Ἰππ 

Υ11. Τὸ χειροπ. δὲ] α δὲ 33... τὸ δὲ χειροποιῆτον 17», 348. αι ΣΙΣ, τάχα] ἴσως Ευΐε. 1. εἶξ τῷ κρατᾶντι] α τω 243, 2334. Ὁ 

4.12, Οοπιρί. τὸ χειροῖτ. γαρ 23. ἐπικατ. αὐτὸ] α αυτό 26ι. ὅτι ὁ 56:1. ΑἸὰ, Αἰεχ. τῇ τέχνῃ] α τῇ 253. 

ὑκαν μὲν εἰργαξ. τὸ δὲ] α 461. εἰργάζετο) εἰργώσατο ξξς, 254. "εγαζιτο ΧΧ. ἰφελκόμενον ἐξερχομενον. ιοό, 26:. διὰ τὸ ἀν δε δια ᾿ 

283. φϑαρτὸν] -Ἔ ὃν ἴῃ Ἄοδιαγ. πη. ΑἸεχ. τὸ εὐχῶρες 11. νῦν σέδασμα] νυν εἰς σεδασμα ςξς, 254. νὺν σε- ἂν 

ΙΧ. Ἐν ἴσῳ γὰρ] α γὰρ Οομηρὶ. δασμιον ΤΣ σίδασμα ἐλογίσαντο) ὡς ϑεον ἐνομησαν 1 ς7. ᾿ 

ΧΙ. καὶ ἐν εἰδώλοις] λιν τού, Ζόι, 296. ὅτι ἐν κτίσματι] οτι ΧΧΙ. Καὶ τῶτο ἐγένετο] καὶ τῶᾶτο ἐγεγόνεε Ἐυίεῦ. 1. οἷ. ὅτι ἢ 

(Ὴ ἐν κτισμασιν 23. καὶ εἰς σκάνδαλα] καὶ οις σκανδαλον 261. ψυ- συμφορᾷ] κ ἢ ΑΙά. περιέϑεσαν) τεριεϑηχαν τού, 1ς7, 248. Οστηρὶ. “. 

χαῖς ἀνθρώπων] ψυχῆς ἀνϑρωπὼν 206. ἀφρόνων ρταπιῖα. ανϑρω- ἙΕυΐεδ. 1. οἷ. 

χὼν τού, 261. ΧΧΙΙ. Εἶτ᾽ οὐκ ἤρκεσε] εἰτ᾽ ουκ πρκέσϑησαν 23.. εἰτὰ δυκ πρχε- ΓλᾺς ὑκὼ 

ΧΙ]. ᾿Αρχὴ γὰρ] α γὰρ λό ι. Οοιρὶ. Αἴδβδη. 1. 8. ᾿Αρχὴ γὰρ σεν σὕτοις τοό, “ότι. ΑἸεχ. Εἶτ᾽ οὐκ ἤρκεσε τὸ πλανᾳσϑαι) εἴ εἴ τ᾽ οὐ 



ΣΟΦΙΑ ΣΔΛΩΜΏΩΝΝ. 

τ κα; ἂν λὐνονα πολύμων ΟΠ  Ρ- ν Σ ᾿ς ΚΕΦ, χιν, ας ψγῶσιν, ἀλλὰ καὶ μεγάλῳ ζῶντες ἀγνοίας πολέμῳ, τὰ τοσαῦτα χακὰ εἰρήνην πτροσαγορεύουσιν. 
. Ἢ γὰρ τεχγοφόνους τελετᾶς, ἢ κρύφια μυςήρια, ἢ ἐμμανεῖς ἐξ ἄλλων ϑεσμῶν χώμους ἄγοντες, 23, 

- χυνδ᾽ Οὔτε βίους ὅτε γάμους καϑαρὲς ἔτι φυλάσσουσιν, ἕτερος δ ̓ ἕτερον ἢ λοχῶν ἀναιρεῖ, ἢ γοϑεύων 24. 

ὀδυνᾷ. Πάνταῤ δ᾽ ἐπιμὶξ ἔχει͵ αἷμα χαὶ φόνος, χλοπη χαὶ δόλος, φϑορὰ, ἀπιςία, ταραχὴ, ἐπι-- 2ς. 

ῖ Ὁρχία, ἸΘόρυξος ἀγαϑῶν, χάριτος ἀμνησία, ψψυχὼν μιασμὸς, γενέσεως ἐγαλλαγὴ, γάμων ἀταξία, 26. 

Ων μοιχεία, χαὶ ἀσέλγεια. Ἢ γὰρ τῶν ἀνωνύμων εἰδώλων ϑρησχεία “παντὸς ἀρχὴ κακᾷ χαὶ αἰτία 27. 
π ." πέρας ἐςίν. Ἢ γὰρ εὐφραινόμενοι μεμήνασιν, ἢ ππροφητεύουσι ψευδῆ, ἢ ζῶσιν ἀδίχως, ἢ 28, 

ἐπιορχᾶσι ταχέως. ᾿ΑΨύχοις γὰρ πεποιδότες εἰδώλοις, χαχῶς ὀμόσαντες, ἀδικηθῆναι οὐ προσ-- 20. 

δέχονται.- ᾿Αμφότερα δὲ αὐτὲς μετελεύσεται τὰ δίκαια, ὅτι χαχὼς ἐφρόνησαν περὶ Θεᾶ προσχόν.-. 30. 

τες εἰδώλοις, χαὶ ἀδίχως ὥμοσαν ἐν δόλῳ χαταφρονήσαντες ὁσιότητος. Οὐ γὰρ ἡ τῶν ὀμνυομένων 31. 
δύναμις, ἀλλ᾽ ἡ τῶν ἁμαρτανόντων δίχη ἐπεξέρχεται ἀεὶ τὴν τῶν ἀδίχων πταράξασιν. 

ΚΕΦ. 

Χν͵ 
ΣῪ δὲ ὃ Θεὸς ἡμῶν χρηςὸὺς καὶ ἀληθὴς, μαχρόϑυμος καὶ ἐν ἐλέει διοιχῶν τὰ πάντα. Καὶ γὰρ 1. 

ἐὰν ἁμάρτωμεν, σοί ἐσμεν, εἰδότες σου τὸ χράτος" ἐχ ἁμαρτησόμεϑα δὲ, εἰδότες ὅτι σοὶ λελο- 

γίσμεϑα. τὸ γὰρ ἐπίςασϑαί σε ὁλόκληρος δικαιοσύνη, χαὶ εἰδέναι τὸ χράτος σου ῥίζα ἀϑανα.. 5. 
σίας. Οὔτε γὰρ ἐπλάνησεν ἡμᾶς ἀνθρώπων. χαχότεχνος ἐπίνοια, δὲ σχιαγράφων “πόνος ἄχαρ-. 4. 

χος; εἶδος σπιλωϑὲν χρώμασι διηλλαγμένοις' Ὧν ὄψις ἄφροσιν εἰς ὄνειδος ἔρχεται, πποϑεῖ τε 
γεχρᾶς εἰχόνος εἶδος ἄπνεν. Καχὼν ἐραςαὶ ἄξιοί τε τοιότων ἐλπίδων, χαὶ οἱ δρῶντες, χαὶ οἱ πο-. 6. 

ϑδντες, καὶ οἱ σεξόμενο. Καὶ γὰρ χεραμεὺς ἁπαλὴν γῆν ϑλίδων, ἐπίμοχϑον πλάσσει πρὸς 5. 

δ ἢ ὑπηρεσίαν ἡμῶν ἕχαςον, ἀλλ᾽ ἐχ τ αὐτῇ πηλὲ ἀγεπλάσατο τά τε τῶν χαϑαρῶν ἔργων δοῦλα 
σχεΐη, τά τε ἐναντία, “ππάνδ᾽ ὁμοίως" τότων δὲ ἑκατέρου τίς ἑχάςου ἐςὶν ἡ χρῆσις, κριτὴς ὃ πη- 

τ Ἵ λεργός, Καὶ χακόμοχϑος, Θεὸν μάταιον ἐκ τῇ αὐτῇ ππλάσσει πηλδ, ὃς πορὸ μιχρδ ἐχ γῆς γεν- 

γηϑεὶς μετ᾽ ὀλίγον “πορεύεται ἐξ ἧς ἐλήφϑη, τὸ τῆς ψυχῆς ἀπαιτηνεὶς χρέος. ᾿Αλλ᾽ ἔςιν αὐτῷ 
ν 2 ἡ ΄ ΄ 5» ὦ “’,ο5΄ ἊΨ 3... 9 ΄ Ν Ἂν 

φροντὶς ἐχ ὅτι μέλλει χάμνειν, ἀδ᾽ ὅτι βραχυτελῆ βίον ἔχει, ἀλλ᾽ ἀντερείδεται. μὲν χρυσεργοῖς 
ν 2 ᾿ ΄ " ν᾿ ἹΜ ς: ω Ψ “΄ ΄ Ν 

χαὶ ἀργυροχόοις, χαλχοπλάςας τε μιμεῖται, καὶ δόξαν ἡγεῖται ὅτι χίδδηλα πλάσσει. Σποδὸς 
ε 3 "Ὁ νι, 3 ΄’' ες 3 Ν 3. "Ὁ ὯΦ 3 ΄ ε ΄. ΥΩ ΄͵᾽, 

η χαρδία αὑτϑ, χαὶ γῆς εὐτελεςερὰ ἢ ἐλπίς αὐὑτδ, σ“ηλδ τε αἀτιμοτερος ὁ βίος αὐτδ' Ὅτι ἡγνό- 

ἢσε τὸν σιλάσαντα αὐτὸν, χαὶ τὸν ἐμπνεύσαντα αὐτῷ Ψυχὴν ἐνεργσαν, χαὶ ἐμφυσήσαντα πγεῦ- 

μα ζωτικόν. -᾿Αλλ᾽ ἐλογίσαντο παίγνιον εἶναι τὴν ζωὴν ἡμῶν, καὶ τὸν βίον «πανηγυρισμὸν ἐπι-- 

Ἢ κτλ, ΣΣ ᾿ νΚ ᾿ 
κήρυκες ἔν τῷ τλανάσϑαι 248. καὶ μεγάλῳ ζῶντες} καὶ μεγαλό- δος] εἰς ορεξιν 23, ςς, τού, 1ς7, 248, 253,24, (261. υἱ ν]ἀεῖυν : (ογ΄. 

ἊΨ ζωνις (ἢς) τοό. και ἐν μεγάλω ζωντες 1 ς7» 248, 2545 206. (οπιρί. ορεσιν) 296. ΟΟπιρὶ. Αἰεχ. πτοϑεῖ τε] ποϑειται 23. τοϑηται 248. 
ΑΙεκ. τα τοσαῦτα] α τὰ 24. ᾿ ι ποϑεῖ τε δες. δὰ ἔῃ. οοπι.} α τού, ζό:. ἄπνεν] αγνεν 1Π. 

ΧΧΙΝ. ὅτε γάμους καϑαρὲς ἔτι] ετε γάμους ετι καϑαρους 448. ᾿ΨΙ. καὶ οἱ δρῶντες} καὶ ἱδρωτες 261. 
Οοπιρὶ. ἕτερος δ᾽ ἕτερον] ἐταιρος δ᾽ ἑταῖρον τς). ἢἣ λοχῶν] ἢ εν- ΝΠ. ϑλίξων] ἐκϑλιδων ᾿ς). ἐπίμοχϑον] ἐπὶ μοχϑὼν τοῦ. 

᾿ εδρευων λοχὼν 2ς3. ἢ λοχενων 206. ἡμῶν ἕκαςον] ἡμῶν ἐκαςὸς 23. ἡμῶν ἕν ἑκαςον. τού, 157, 248, 253, 

ἣν» ΧΧΨ. Πάντας} σαντα, «55. 68, τού, 1ς7, 248, 254, 2Ζότ, 2ο6. 4254,261, 296. (οπιρί. ΑἸεκ. ἐκ τῷ αὐτῷ πηλ8]} α πηλὲ 261. τῶν 
Νὰ Οὐοπιρὶ. ΑἸέχ. ἐπιμὶξ] ἐμιξ᾽ ς ς, 3:4. ἐπι μιξιναο6. ἔχει αἷμα] καϑαρῶν ἔργων] α ἐργῶν τς}. . ἑκατέρου] ετέρου ,33. ΑἸ4, ἑκατέρων 

τς - 7 ως νλέχει 248. καὶ φόνος) α καὶ 253. ταραχὴ] ταραχος (55. ὅ8, 253: ἑκατέρου τίς ἑκάφου ἐςὶν] ἐτέρων ἑκαςου τις ἐξὶν τού. κριτὴς 
ὦν. ὁ γε ιοό, τς7, 248, 253, 261, 296. (πρὶ. Δ]ά. ΑἸεχ. ᾿ ---μάταιον ἴῃ σοηη. ἴς4.} χριτὴς ὁ τηλεργός ἐς" καὶ κακόμοχϑος εἰς 

ΧΧΝῚ. ἀμνησία} αἀμνηςξιῶ 23, ξξ) τοῦ, τς7, 248, 2:4, 296. κενὸν 6 Οοὐΐοες δεγρὶϊ. κριτὴς ὁ πηλεργός ἐξὶ καὶ κακόμοχϑος" ὅτι 
Οοπιρὶ. ΑἸεχ. μοιχεία, καὶ ἀσέλγεια  μοιχειαι, καὶ ασελγείαι 496. εἰς κενὸν ἡ Οὐοἐΐςεβ δεγρὶϊ οὐπὶ Ν᾽ επεῖδ. 

λξ. κα ὦ  ΧΧ. τὸ δίκαια) τὰ ἄδικα ΑἸεχ. τὐροσχόντες] προσέχοντες ΝΠ]. Καὶ κακόμοχϑος] καὶ ὁ κακομοχϑος 157. ἐκ τῇ αὐτῇ 

“44 Ω νι ρν 83,835 55, 157)248,261:, 296. (πιρῖ. ΑἸεχ. ἐν δόλῳ] ἐν εἰδωλω τοῦ. τλάσσει] τλάσσει ἐκ τὸ αὐτῷ ΑἸεχ. «τορεύεται) πορευσεται ἐξ, 
ΟἸΧΧΧΙ. τῶν ὀμνυομένων) τῶν ομνυμενῶν͵ ς ς, τού, τς7, Ζ6τ. ΑἸά.,ἁ 157, 248, 2:4, 206. Οοπιρὶ. ὶ 

ΑἸεχ. ἐπεξέρχεται] ἐξερχεται τού, ,6:.“ ἀεὶ] α 26:. ΙΧ. αὐτῷ φροντὶ 4] αὐτῶν ᾿φροντὶς ΑΙὰά. ἐδ᾽ ὅτι βραχυτελῇ] 

την ἀμ ΩΝ αλλ᾽ οτι βραχυτελη 2:3. ὠλλ᾽ ἀντερείδεται] ὧλλ᾽ ἀντερίζεται ΑἸεχ. 
1. καὶ ἀληϑὴς) Ἔ καὶ επιεικῆς 253. ἐν ἐλέει] α ἐν ςς, ὅ8,1ο6, ἀἄντερ. μὲν] ἀντερ. νὰν 253. ὠργυροχόοις] αργυρεργοις 48. πλῶσ- 

157, 261. ΑΙά, Βαδεῖ ἐν ἴπ σβαγδέξ, πηΐπογε Αἰεσχ. ἢ σει} τρασσει 157. 
11. ἐὰν ἅἁμαάρτωμεν] ἐᾶν ἀμαρτανωμεν τού, Δό1. ἂν ἁμαάρτωμεν Σ. ἡ καρδία αὐτῷ] ἡὶ καρδια αὐτων τς), 248. ἡ ἐλπὶς αὐτῷ] ἡ 

243. σοΐ ἐσμεν] σε ἐσμεν τοῦ, 296. ὅτι σοι λελογ.] οτι σὰ λεέλοΥσ. ελπις αὐτῶν τς7, 248. Οοτρί. τηλῶ τε] τολοῦ τε (Ώ6) 261:. 
’ χοό, 26:. : , ΧΙ. Ὅτι ἠγνόησε] οτι ἡγνοει 261. τὸν σλασαντα) τον ποι- 

,» ἢ ’ ' Δ γ47 Ἂ ν 9» “ . ΠΙ. ἐπιςασϑαΐ σε] α σε 261, καὶ εἰδέναι] και το ̓ είδεναι 23, σαντα ξξ, 1ς7, 2.4. ΑΙεχ, ψυχὴν ἐνεργδσαν} ργαπιϊῖ. εἰς ς ς, 
253, 206. τὸ χράτος σε] σε τὸ κράτος 23, ξξ,) τού, 1ς7, 248,213, 2:4), 206. καὶ ἐμφυσήσαντα] -[- αὐτω 43, τού, 261. καὶ τον ἐμ- 
24, 2ο6. (οτῃρὶ. ΑἸΪεχ. φνσησαντὰ 053. 

Ιν. οὔτι γὰρ] κδὲ γαρ τοό,26τ. ἐδὲ σκιαγράφων] ετε σχια- . ΧΙ]. ᾿Αλλ’ ἐλογίσαντο] αλλ᾽ ἐλογίσατο τιοό,1ς7,248,261. τὴν 
γράφων τς 7, 248. δτε σκιογραφων (23, εχ οογε.) 206. ΑἸὰά, εἶδος ωὴν ἡμῶν] τὴν ψυχὴν ἡμὼν 253. δεῖν γαρ] δεινον γὰρ 261. φη- 
σπιλωϑὲν] εἰδὸς σπινωϑὲν 23.ὁϑΘΞ. σιν] φασιν 1ς7, 248, 206. (οπιρὶ. ᾿ΑΙεχ. ὅϑεν δὴ] οϑὲν ηδὴ 26ι:. 

Υ. ὯΩν ὄψις] ὧν ἡὶ οψις ςς, 2.4. ὯΩν ὄψις ἄφροσιν] ὧν οτι χἂν ἐκ κακῇ] καὶ εκ καχξ τς, 254. Οὐπιρὶ. Αἰεχ. χᾷν ἐκ χάχων τού, 
αφρονι 2 ς3. ἄφροσιν) αφρονι ξξ, τοῦ, 2:4, “61. ΑΙεχ. εἰς ὄνε- 461. χᾶι εκ κακὼν 448. 



ΣΟΦΙΑ ΣΑΛΩΜΩΝ. 

κεΦ. ΧΡ. 

13. χερδῆν δεῖν γάρ φησιν ὅϑεν δὴ χἂν ἐχ χαχϑ πορίζειν. Οὗτος γὰρ παρὰ πάντας. οἶδεν ὅτι ἁμαρ- 

14. τάγει, ὕλης γεώδες εὔϑραυςα σχεύη χαὶ γλυπ]ὰ δημιεργῶν. Πάντες δ᾽ ἀφρονέςατοι χαὶ τάλα-- 
εἣΝ Ν [4 ε 3 ἫΝ Ὁ" ῬᾺ ΄ 3. » [γ4 Ν ΄ ,᾽ 

15. γες ὑπὲρ Ψυχὴν. νηπίε, οἱ ἐχϑροὶ τ λα σὰ χαταδυναςεύσαντες αὐτόν. Ὅτι χαὶ πάντα εἴδωλα 
ρ. 3 .“" 3 ΄ 3 ἰν ζ 3, 3 ΄ 

τῶν ἐϑνὼν ἐλογίσαντο ϑεᾶς, οἷς οὔτε ὀμμάτων χρῆσις εἰς ὅρασιν, οὔτε ῥῖνες εἰς συνολχὴν ἀέρος, 

οὔτε ὦτα ἀχέειν, ὅτε δάχτυλοι χειρῶν εἰς ψηλάφησιν, χαὶ οἱ ποόδες αὐτῶν ἀργοὶ πρὸς ἐπίξ, 9 χεῖρ ς ψηλᾶφησιν, χᾶϊ! οἱ σοῦες αὐτῶν ἄργοι τρος ἐπίθᾶσιν. 

μι" φ. 
» ἊΝ, 3 ΄ 9. ἃ Ν Ν, δ ΄ » 3. “ 9 "ς Ν 3 »᾿Ὁ 

Αγϑρωπος γὰρ ἐποίησεν αὐτὰς, χαὶ τὸ πνεῦμα δεδανεισμένος ἔπλασεν αὐτός ἐδεὶς γὰρ αὐτῷ 
Ψ » 3 ΄ ΄ ΄ Ν . Ἃ ν. Σ ᾿ ν. ΣΧ 7 ἡ - 

17. ὅμοιον ἄνϑρωπος ἰσχύει π“λάσαι ϑεόν" Θγητὸς δὲ ὧν γεχρὸν ἐργάζεται χερσὶν ἀνόμοις" χρείτ]ων γὰὲς «Ὁ 
᾿ 3 ρὸ 2 » »»Ὸ ἡ» Ξ,.Ν ΔΝ Μ ΟΝ 3 ρὸ Ν. 2) Ν Ν ρῸ Ν Ἂν 

18, γάρ ἐςι τῶν σεδασμάτων αὐτϑ, ὧν αὐτὸς μὲν ἔζησεν, ἐχεῖνα δὲ ἐδέποτε. Καὶ τὰ ζῶα δὲ τὰ ἔχ- 
,ὔ Ψ Ν ΄΄ “ῴΌΝ» δς ’ 59 ὦ 3 " ε 2 ς 

19. ϑιςα σέθονται, ἄγοια γὰρ συγχρινόμενα τῶν ἄλλων ἐςὶ χείρονα. Οὐδ᾽ ὅσον ἐπιποϑῆσαι ὡς ἐν ἀνονν “ - 
ζώων ὄψει χαλὰ τυγχάνει, ἐχπέφευγε δὲ χαὶ τὸν τ Θεβ ἔπαινον χαὶ τὴν εὐλογίαν αὖτ. ΩΣ ὦ 

1.2. ΔΙΑ τῦτο δὲ ὁμοίων ἐχολάσϑησαν ἀξίως, χαὶ διὰ τολήϑες χνωδάλων ἐξασανίσϑησαν. ᾿Ανϑ᾽ ἧς 

χολάσεως εὐεργετήσας τὸν λαῦν σου, εἰς ἐπιθυμίαν ὀρέξεως ξένην γεῦσιν, τροφὴν ἡτοίμασας ὑρ- 

3. τυγομήτραν, Ἵνα ἐχεῖνοι μὲν ἐπιϑυμδντες τροφὴν, διὰ τὴν εἰδέχϑειαν τῶν ἐπαπεςαλμένων χαὶ 

τὴν ἀναγχαίαν ὑρεξιν ἀἘΡΕ Ε αν ται αὐτοὶ δὲ ἐπ᾽ ὀλίγον ἐγδεεῖς γενόμενοι χαὶ ξένης μετάσχωσι 

4. γεύσεως. Ἕδει γὰρ ἐκείνοις μὲν ἀπαραίτητον ἔνδειαν ἐπελϑεῖν τυραννᾶσι, τὅτοις δὲ μόνον δει-- 7245. ..5} 

Ἐν χϑῆναι αὸὺὼς οἱ ἐχϑροὶ αὐτῶν ἐξασανίζοντο. Καὶ γὰρ ὅτε αὐτοῖς δεινὸς ἐπήλϑε ϑηρίων θυμὸς, 
6. δήγμασί τε σχολιῶν διεφϑείροντο ὄφεων, οὐ μέχρι τέλους ἔμεινεν ἡ ὀργή σου. Ἑἰἷς νουϑεσίαν δὲ 

7 

8 

9 

ν΄ 3,2 3 7 ͵ ΄ 3 Σ» φ“ 3 νν ΄ ε τ 
; ἐν Ὁ) ολίγον ἐἑταράχϑησαν, σύμξολον ἔχοντες σΟΤηΡα ΜΕ Εἰρ Πἰσμτησ ἐντολῆς γομᾶ σᾶ. Ο γὰρ 

, ἐπιςραφεὶς οὐ διὰ τὸ ϑεωρθμενον ἐδύσετο ἀλλὰ διὰ σὲ τὸν πσζάντων σωτῆραι. Καὶ ἐν τότῳ δὲ 
3. 

. ἔπεισας τὲς ἐχϑρὲς ἡ ἡμῶν, ὅτι σὺ εἶ ὁ ῥυόμενος ἐχ παντὸς χαχΒ. Οὖὗς μὲν γὰρ ἀκρίδων χαὶ μυϊῶν 17 ,: 

ἀπέχτεινε δήγματα, χαὶ ὄχ εὑρέϑη ἴαμα τῇ Ψυχῇ αὐτῶν ὅτι ἄξιοι ἦσαν ὑπὸ τοιότων χολασϑη- 
Ν Ν ε 89ΆᾺΝΧΝ » ΄ ’΄ 3 , ᾿ 98. ἈΝ» ’΄ 3 ρ " 

το. γῶι. Τὰς δὲ υἱός σε δδξ ἰοξόλων δραχόντων ἐνίκησαν ὀδόντες, τὸ ἔλεος γάρ σα ἀγτιπαρῆλϑε χαὶ 
“7 3 7 9 Ν ς 7 “6 7 9 ’ ΝΣ 3 2 ’΄ Ψ ᾿ς 

ι1. ἰάσατο αὐτός. Ἑἰς γὰρ ὑπόμνησιν τῶν λογίων σου. ἐνεχεντρίζοντο, χαὶ ὀξέως. διεσώζοντο, ἵνα μὴ 
3 “ 3 έτος ͵΄ 9 ΄ , “- τ 3 , Ν . ΨΜ ΄ 

12. εἰς βαθεῖαν ἐμπεσόντες λήθην, ἀπερίσπαςοι γένωνται τῆς σῆς εὐεργεσίας. Καὶ γὰρ ὅτε βοτάνη - [κ.45. γ).4}..} 
» ΄ ) ΄ : "ς στ τον  ς γ΄ ε 7 5. νι Ν “ ΜΝ 

13. ὅτε μάλαγμα ἐν εραπεῦσεν σύδδςν ἀλλα ὁ σος Κυριε ΛΕ ὁ “ΦΖαντὰ ἰώμενος. Σὺ γὰρ ζωῆς καὶ 

14. ϑανάτου ἐξουσίαν ἔ ἔχεις, χαὶ κατάγεις εἰς σύλας ἄδου χαὶ ἀνάγεις. ΓΑγῦρωπος δὲ ἀποχτέννει 

ΧΙΠΙ. Οὗτος γὰρ] λ γὰρ 23. αντος γαρ 26:1, 296. εὐθραυςα] ςς, 248. Ο(οηΡρὶ. (ΑΙκκ. ἱπῖογ ππς05.} εἰς Ὑαρ ἐπιϑυμιαν 2ς3. ξίς τὰ ΓΝ «ἢ 

εὐϑραςα 111, 23,17. ΠῚ νὴν γεῦσιν, τροφὴν] ξενὴην γευσιν τροφης τού. ΑΙά; ἡτοίμασας] ἤτοι 
τς ΧΙΝ. Πάντες δ᾽ ἀφρ.} παντως δ᾽ αφρ. 2ς3. ἡ π παντων δ᾽ αφρ. 2:4, μασαν τοῦ. 
οι ἈΪεχ. ταντῶν τε αφρ. 296. ἀφρονέςατοι) ἀφρονεξεροι κοό, 2ς3, 1Π|Ι. ἐπιϑυμ. τροφὴν] ἐπιϑυμ. τροφῆς 23, 1τοό,248,261,296. διὰ 

36:. ὑπὲρ ψυχὴν] ὑπὲρ ψυχας͵ 248, 296. (ογηρ!. ΑἸεχ. νηπί8] τὴν εἰδέχϑειαν) δια τὴν δειχϑεισαν 111, (23. ἴογ. διχϑησαν) 68, τοῦ, 
ον νηπίων 55» 248, 2854, 6. Οοτρί. ΔΙεκ. καταϑυναςεύσαντες) ρζὰ- 253. ΟΟμρ]. ΑΙά. δια τὴν διαχϑεισαν 261. τῶν ἐπαπεραλμένων] ᾿ 
ΠῚ οἱ 23) τού, 2οό. οἱ καταδυναςενοντες 56ι. καταδὺν. αὐτόν͵] των εἐπεραλμενων ςς. τῶν απεγαλμενων 147. αὐτοὶ δὲ] ὅτοι δὲ 54» (. . 

οἱ ; καταδυναςευσαντες αντων 2ς3. καταδυναςεύοντες αὐτὴν (ΟΠΊΡΙ. 1ς7, 248, 4ς4, 206. (ομρ!. ΑἸεχ. ἐπ᾿ ὀλίγον] μετ᾽ ὀλιγοῦ τοῦ. 

ΧΥ͂. καὶ σᾶντα Πϑυχα] καὶ σαντα τὰ εἰδωλα,53, τού, 2.4, επ᾿ ολιγω 248. Οοῃηρί. γενόμενοι] γινόμενοι τού, 261. καὶ ξένης] 
""" Ωοό. στάντα τὰ εἰδωλα ςς, τς7, 248. Οοπιρί. ΑΙεχ. ἐλογίσαντο) καὶ ξένοι 68. 

(, “λοψίσατο τοό. οἷς δε] οἷς αδὲ ςς, τς, 214. ὀμμάτων χρῆσις] ΙΝ. "Ἔδει γὰρ ἐκείνοις μὲν] εἐδὲι μὲν γαρ εἐχείνοις ο6. τάτοις δὲ] 

“ςςς ρμμᾶτων χρήσεις 26ι. τετες δὲ 248. : 

ΧΥῚ. ἐδεὶς---ἄνϑρωπος 29] αδεις γὰρ ὁμοιον εαυτω 23. δδὲεις γαρ Υ. Καὶ γὰρ ὅτε αὐτοῖς) κοτεόι. καὶ γῶρ τοῖς ΑἸά. δεινὸς 
αντῶν ομοιον ανϑρωπω ςς, 1:54. δδεις γαρ ανϑρωποις ὁμοιον ἀνϑρωπὸν ἐπῆλϑε] ἴγ. τοῦ. δήγμασί τε] δηγμασι δὲ 206. 
τοῦ, δι, αόι. πδὲεις γαρ αὐτῶν ομοιον ἀνϑρωπος 248. Οοπρ!. δεῖς γαρ ΝΙ. σύμβολον] συμξελον Π], 23. Εά. Ἀσπι. εἰ ΑἸ4, νόμε σε] 

1}. ᾿δυτῶν οβίθιοὸν ἀνϑρωποις 253. ὅδεις γαρ αὐτῶν οἰβθιον ανϑρωπὼν 306. νομὸν σον 1Π], 248, 206. νομξς σου ξς. κ σου τοό. ΑΪά. 

ἐδεὶς γὰρ ἀνθρώπων ὅ ὅμοιον Αἰεχ. ἰσχύει] ἰσχύσει Οοπιρί. ἰσχ,. ΝΙΙΠ. ὅτι σὺ εἶ} α σὺ ΑΙά. " ; 

πλάσαι] ἰισχυι σὕλασας ὅτ. ϑϑεεόν---νεχρὸν ἴῃ οοπ,. {64.] ϑέεὸν ϑνη- 1Χ. καὶ μυιῶν] καὶ μνὼν τοῦ, 157. ΑἸ4ά. ὠπέκτεινε] ἀπεχτειναν 

τος ὦν" νεκρὸν τού. , τις). δήγματα] δηγματι 261. Αἰά. . 

ΧΥΙΙ. Θνητὸς δὲ] α δὲ 261. κρείττων γάρ] κρεισσον γαρ 261. Χ. Τὰς δὲ υἱάς σου] τας δὲ δελες σου 23. κα δὲ ΑΙά. ἰοδόλ. 

τῶν σιδασμάτων] τῶν σεδηματων 111. ὧν αὐτὸς μὲν] αὐτὸς μὲν γὰρ δρακ.] ἴτ. 43. τὸ ἕλεος γάρ σου] το ἔλεος σου γαρ Κυριε τού, 261. 

ις7). κῶν Ὡς 3: ἀντιπαρηλϑεν) αντιπάρηγεν 23, 253. καὶ ἰάσατο] καὶ ίὰτο 23,353. ροσ' πέῤετυεις ἐν 

ΧΥΝ]Π. τὰ ἐφ μή τᾶ ἐλαχιγῶ 248. ἄνοια γὰρ] αγνοιῶ Ὑὰρ ΧΙ. τῶν λογίων σου] των λογων ιού, 26όι. ἐνεκεντρίζοντο)] ἐνχεν- 

ςς. ἕνια γὰρ Αἰεκο τρίζοντο 11]. καὶ" ὀξέως} καὶ εὐϑεως 33. καὶ ὀξέως διεσώζοντο]. 

ΧΙΧ. ἐπιποϑῆσαν “ τ τ καϑου τάς ιοό,2όι. Ἐ ανϑρωπων 206. λα 2906. ἐμπεσόντες) ἐκπεέσοντες 206. αἀπερίσπαςοι) ἀπεριςᾶτοι 23, ΄ ΠΡ ᾿ με τὴ. 

ὡς ἐν---τυγχάνει) ὡς καλὰ ἐν μορφαῖς τῶν ζώων τυγχάνωσι, τι (οα- 4ς3. : - ἄσιενροι 

οἐ5 ϑεγρί!. . καλὰ τυγχάνει) κατατυγχάνει 254. ἐκπέφευγε δὲ] ΧΙΙ. πάντα] ταντὰς [1], ςς, τοό, 187, 248, 2ς4, 26:, 206. 

ἐκπεφευγε γαρ τού, 261. , ζωῆς} και ξωης τού, 56ι. ἐξεσίαν ἔχεις} -ἰ- Κυριε τοό, 
' ἐξασίαν ἂν ἔχεις ΑἸά. εἰς τύλας ἄδου] εἰς αδον τυλας 43. 

1. δι᾽ ὁμοίων] δ᾽ ὁμοίως ΑἸά. διὰ τολήϑους κνωδάλων] δια τλη- λ ἐρεδι τού, “6ι. : 

ϑὸος τού. ΧΙΨΝ. ἔάνθρωπος δὲ ὠποχτέννει μὲν] ἀνϑρωπος μὲν γαρ ἀποκτενεῖ Γ Ξ ΤᾺ 

11. εὐεργετήσας] εὐυηργετῆσας 253.1 εἰς ἐπιϑυμίαν] ῥγαεπλϊτῖ. οἷς ιοό, λόι. ἀποκτέννει] αποκτενὴ 23. αποκτένει 206. Αἰά. ἀπο- 
Ό . 

-- 



δ᾽ 4 

Ἰκχ 

᾿πόντες] οἱ βλέποντες 23. 

ΣΟΦΙΑ ΣΑΛΩΜ ΏΩ Ν. 

ἀν αὐφιο τὸ ΗΙ “ 3 9 ΄ 2 5» ΄ ᾿ 

μὲν τῇ χακίᾳ αὐτῇ, ἐξελθὸν δὲ πνεῦμα οὐχ ἀγαςρέφει, ὁδὲ ἀναλύει ψυχὴν ππαραληφϑεῖσαν, 
ΚΕΦ, ΧΥΙ͂, 

ἯΝ Ν Ν » μ ἠδύ ςζ 3 Δ ΄ δε 3 ξεῖ 3- 5 Ζ » 1.) τὴν δὲ σὴν χεῖρα φυγεῖν ἀδύνατόν ἐξιν. ᾿Αρνόμενοι γάρ σε εἰδέναι ἀσεδεῖς, ἐν ἰσχύϊ βραχίονός τς ις 
; , ε μ᾿ Ν ΄φτ΄-οὠὈ ν ͵Ψ Ζ΄ 9 τ ᾿ : 

σε ἐμαςιγώϑησαν, ξένοις ὑετοῖς χαὶ χαλάζαις. καὶ ὁμδροις διωχόμενοι ἀπαραιτήτοις, χαὶ τυρὶ 
χαταναλισχόμενοι. Τὸ γὰρ παραδοξότατον, ἐν τῷ πάντα σξεννῦντι ὕδατι πλεῖον ἐγήργει τὸ πῦρ" 

ὑπέρμαχος γὰρ ὁ χύσμος ἐςὶ δικαίων. ποτὲ μὲν γὰρ ἡμερᾶτο φλὸξ, ἵνα μὴ καταφλέξῃ τὰ ἐπ᾽ 

ἀσεξεῖς ἀπεςαλμένα ζῶα" ἀλλ᾽ αὐτοὶ βλέποντες ἴδωσιν, ὅτι Θεθ χρίσει ἐλαύνονται. Πρτὲ δὲ 

χαὶ μεταξὺ ὕδατος ὑπὲρ τὴν πυρὸς δύναμιν φλέγει, ἵνα ἀδίκα γῆς γεννήματα διαφϑείρῃ, ᾿Ανϑ’ 

1. 

18. 

10. 

20. 
"" 3 ε ον 3 ΄ Ν ξ΄ νΦΩ, » Ε ρἂ » Σ)})2Α2-Ὶ» “»Ὦ, ὌΝ 

ὧν ἀγγέλων τροφὴν ἐψώμισας τὸν λαὸν σου, καὶ ἕτοιμον ἄρτον αὑτοῖς ἀπ δρανδ ἔπεμψας ἀκο.. 
Ἄγε ΄ Ν ἰδὲ «ε »’ “Ὃ ς . «ς΄. ᾿ 

πιάτως, πᾶσαν ἡδονὴν ἰσχύοντα χαὶ πρὸς σιᾶσαν ἁρμόνιον γεῦσιν. Ἢ μὲν γὰρ ὑπόςασίς σου 
21. 

. .“ 7 Ν γέ 2 ’ὔ φ᾿ δὲ μ᾿ ΄ ἢ φΦ 9 7 ς “" ..»»΄ἦὉῇ 

ΤῊΝ σην γλυχυτητὰ ρος τεχνὰ εἐγεφανίσε, Τηῃ 8 τὸ ὦ θοσφερομενου ει ὑμιὰ ὑπηρετῶν, ὥρος 6 
3. ᾿ μΦ Ὰ, Ν ὩΝ ΄ [2 ΄ ἰων Ἅ,ϑᾷβ 2 33 » Φ ρω Φ 

τις ἐδόλετο μετεχιρνᾶτο. Χιὼν δὲ χαὶ χρυςαλλος ὑπέμεινε πῦυρ, χαὶ ὃχ ετῆχετο, ἱγὰ γγωσιν οὁτι 22. 

τὸς τῶν ἐχθρῶν χαρπὲς χατέφϑειρε πὺρ φλεγόμενον, ἐν τῇ χαλάζῃ χαὶ ἐν τοῖς ὑετοῖς διαςράπον, 
ον ,ὔ 9.6 ἰδ ὩΞ 3 2 . 4 Ὁ ’ ε ; 

Τᾶτο πάλιν δ᾽ ἵνα τραφῶσι δίκαιοι, χαὶ τῆς ἰδίας ἐπιλελῆσϑαι δυνάμεως. Ἡ γὰρ χτίσις σοι 
ΞΞ τὸ ω 3 ν. 9 ᾿ 

τῷ ποιήσαντι ὑπηρετᾶσα, ἐπιτείνεται εἰς χόλασιν κατὰ τῶν ἀδίκων, χαὶ ἀνίεται εἰς εὐεργεσίαν 
εν “ 3 Ν ΄ ν ὦ ν 4 3 ΄ ᾿ ΄ “ ἩΗΡ 

ὑπὲρ τῶν εἰς σὲ πεποιϑότων. Διὰ τᾶτο χαὶ τότε εἰς πτάντα μεταλλευομένη, τῇ ππαντοτρόφῳ σε 
“ ρ ΄ ἰο Ω ΄ ε εἐε ᾿ ᾿ 

δωρεᾷ ὑπηρετεῖ, πτρὸς τὴν τῶν δεομένων ϑέλησιν: “ἵνα μάϑωσιν οἱ υἱοί σε, ὃς ἠγάπησας, Κύριε, 
“ 2 ε Ζ΄ “" Ὧν Ζ “» 3 ΝΙΝ τὸ 4 ’, ΄ 
ὁτι ὃχ ὧ' γενεσεῖίς τῶν χαρπῶν τρεφδσιν ἄγϑρωπον., ἀλλὰ τὸ ῥημᾶ σοὺ τς σοι «πιςεύοντας δια- 

ρ ᾿ς Ν ενΝ Ν Ν ΄ Ὁ. ὃ’. εν ΄ 2 ρ ος ᾳ 2 ᾿ 7 

τηρεῖ, Τὸ γὰρ ὑπὸ πυρὸς μὴ φϑειρόμενον ἁπλὼς ὑπὸ βραχείας ἀχτῖνος ἡλίου ϑερμαινόμενον 
ἐτήχετο. “Οπώς γνωςὸν ἧ, ὅτι δεῖ φϑάνειν τὸν ἥλιον ἐπ᾿ εὐχαριςίαν σε, χαὶ πρὸς ἀνατολὴν φω- 

τὸς ἐντυγχάνειν σοι. ᾿Αχαρίςου γὰρ ἐλπὶς ὡς χειμέριος πάχνη ταχήσεται, καὶ ῥυῆσεται ὡς 

ὕδωρ ἄχρηςον.. 
ἰ 

ὶ 

- ΚΕΦ. 

Ἰ ΜΕΓΆΑΛΑΙῚ γάρ σου αἱ χρίσεις καὶ δυσδιήγητοι" διὰ τᾶτο ἀπαΐδευτοι ψυχαὶ ἐπλανήθησαν, τ. 

τὸς, χαταχλεισϑέντες ὀρύφοις, φυγάδες τῆς αἰωνίβ προνοίας ἔχειντο, Λαγϑάνειν γὰρ γομίζοντες 3. 

ἐπὶ χρυφαίοις ἁμαρτήμασιν, ἀφεγίεῖ λήϑης ““αραχαλύμματι ἐσχορπίσϑησαν, ϑαμδόμενοι δεινῶς 

κτείνει Οοπιρὶ. τῇ κακίᾳ αὐτῷ} τὴ καχιὰ εαυτα 23. 
φει} οὐκ ἀναςρεψει 248. (οπιρὶ. 
253. 261. 

ΧΥ. φυγεῖν] ἐκφυγεῖν τς7. ᾿ 
ΧΥῚ. εἰϑένα!] εἶδε ,61. καὶ ὄμξροις] α καὶ τού, 261. 

ραιτήτοις) απαραιτητὼς 1 ς7, 248. (ΟΠ. 
ΧΥῚΙ]. πάντα] παντας 261. τα παντα 506.. τιάντι ΑἸά. σξεν- 

νῦντι]} σξεννυοντι τού, 261. ὁ κόσμος ἐς}] α ὁ 23. εξιν ὁ κόσμος 
τού, 296. δικαίων] δικαίοις 1Π|. 

ΧΩ. τὰ ἐπ᾽ ἀσεξεῖς] τὰ ἐπ᾿ ασεξειας 2ο6ό. ἀπεςαλμένα) 
ἐπαπιγαλμενα 23. αποςελλομενα 1ο6. αἀποξώλεντα τς). βλέ- 

ἴδωσιν] εἰδωσιν 248. ὅτι Θεῶ κρίσει] οτι 
κρίσει Θεξ 248. (ουηρὶ. ἐλαύνονται}) ελαύνωνται 111, 

ΧΙΧ, ὑπὲρ τὴν τυρὸς} ὑπὲρ τὴν τῇ τῦυρος τοό,26ι. διαφϑείρῃ] 
καταφϑειρη 23, ς 5, 248,2ς3, 206. ΑἸεχ. διαφϑαρη (ογ. διαφϑαρει) 
1ξς. καταφϑαρη 254. ὺ 

ΧΧ. καὶ ἕτοιμον---ὐκοπιάτως} κῶι ἕτοιμον ἄρτον ἀπ᾿ ξρανξ ταρ- 

ἐσχες ἀντοις ἀκοπιαςως τού, 2ς4. ΑἸεχ. ἔς, π| ακοπιατως 2 ς 3, 
46:1, 2ο6. ἄρτον αὐτοῖς ὠπ᾽ ἐρανῶ ἔπεμψας] ἄρτον εξ ερανε τᾶρ- 
ἐσχες αὐτοῖς 23, τξς. αρτὸν ἀπ᾿ ϑρανξ καὶ σάρεσχες αὐτοῖς ξς. 
αρτὸν απ᾿ ερᾶν ἔπεμψας αντοις 248. Οομρ. ἀκοπιάτως} ακοπι- 

ἄφὼς (((Γ. ἀχοπιαςος) τςς. ἰσχύοντα) ἰσχυεσαν 23, τού. ἴσχον- 
τα ΑΙεχ. τυᾶσαν ἡδονὴν] ρέαετηϊτ[. προς 448. Οοπιρ. καὶ τρὸς 
πᾶσαν] αὩρος τού, 26:. κακαὶ τς. 

ΧΧΙ. ὑπόγασίς σου] α σου ςς. υποργασις αὐτῇ 248. ἀπόραξίς 
σου ΑΙεχ. τὴν σὴν---ἰνεφάνισε] τὴν σὴν τρος τεκνὰ ἐνεφαγισεν γλυ- 
χύυτῆτα τξς. ἔς, ἰῇ εἐνεφανιζεν, τς7, 248, 261τ. Οοιηρί. ΑΙεχ. γλυ- 

4 4 ,’ 

ὅκ ἄναςρέ- 
3 "» ’ 

δὲ ὠναλύει} 5δὲ αναλυσει 23, τοό, 

3 
ἀπα- 

ὔ . ἢ 
χυτητὰ τρὸς τέκνα ἐνεφ.} ρος τεχνὰ γλυχυτητῶ εἐνεφανισὲν 23. ρος 
τεχνᾶ γλυχυτῆτα ἐνεφανιζε ςς, 253, 2:4)206. τρος μσύα γλυκυτητα 
ἐνεμφανιζε τοό. ἐνεφάνισε] ἐνεφανιζε 261. ἐπιϑυμίᾳ] - ἐπιπο- 
ϑὼν τὸς. ὑπηρετῶν] ΡγρΠϊτῖ. καὶ τςς. μετεκιρνᾶτο] μετεκρίνετω 
(6) τςς. 

ΧΧΙ]. καὶ χκρύςαλλος] λα καὶ 2ς4. ὑπέμεινε} ὑπέμενε ΑἸεχ. 

Ὑπειληφύτες γὰρ καταδυνας ὕειν ἔσγος ἅγιον ἄνομοι, δέσμιοι σχότους χαὶ μαχρᾶς πεδῆται νυχ- 3. 

| 

ε,ὕ’ ε 

εοὐἱο! σου] κα οἱ τξς. 

7 ’ 

᾿ ψυκτὸς] δητα νυκτὸς το6. δειται νυκτὸς Ζ6όι. ποέδηνται νυχτός ΑἸά. 

καὶ οὐκ ἐτήκετο] καὶ οὐκ ἐκτήχετο τοῦ. τῶν ἐχϑρῶν] τῶν εϑνων 1]. 
κατέφϑειρε] καταφϑέειρεε τιοό. καταφῷϑειρη 46ὅτι. σοὺρ φλεγόμενον] 
τσυρ φλέγον 23, τς; 1ς7, 2906. ἔν τῇ χαλάζῃ] λὲν 1Ιοό. δὲά- 

! ςραπῆον] καταςραπῖον 2ς3. 

ΧΧΠΙ. Ὑδτο---τραφῶσ!] τουτο δὲ τταλιν τραφωσι τοῦ. Τοῦτο Ὧν 

πάλιν δ᾽) τουτο δὲ σαλιν, τς ξ», 1ς7, 248, 254, 296. (οπ)ρ]. ΑΙεχ. 
τραφῶσ!] ςραφωσιν 68. ΑἸά. ἰδίας] ἰδιας τε τςς. Ῥοίξ ἰδιας δ. 
[οτῖρὲ ἰπ πιᾶγρ. τὸ τὺρ Δ 8]. τη. τοό. ἐπιλελῆσθαι] ἐπιλεληξαι, ς5, (ὁ 
τού, (τςς. ἔστ. ἐπιλελιςε) 1ς 7») 248, 253) 254) 206. Οοπρὶ. ΑΙεχ. ὁ ἐΐ 

ΧΧΙΝ. τῷ ποιήσαντι] - τὰ ταντα 248. (οιηρὶ. ὑπὲρ τῶν] 

ἐπὶ τῶν τς). εἰς σὲ] ἐπὶ σοι ςς, τοῦ, 1 ς7, 248, 253. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. (ὦ 
ἐπι σε τςς, 254) 261. Σ 

ΧΧΨΥ. Διὼ τᾶτο] δια τατο καὶ τετο(ῇς) ζόι. μεταλλευομένη)} ᾿ 
Ἔ ἡ γη2ς3. τῇ ταντοτρ.] γὴ τῇ ταντοτρ. τού. τῶν δεομένων] «Τ7Γ 
Ἔ σου 23, ὃς. των ἐ εχὸ ἐφοον ὦ Ζ’.. - ὶ 

ΧΧΥῚ. Ἵνα μάϑωσιν] μαϑέτωσαν γὰρ ΟἸεπι. ΑΙεχ, Ρ. τό). οἱ 
ἐχ, αἱ] εχι αἱ «ὅτ. τῶν καρπῶν] τῶν αἀνϑρω- 

πὼν 1Π|. τρίφεσιν] ἐκτρεφεσιν τς). ἄνθρωπον] τον ἀνϑρωπον 33, 
ιοό,26τ. ποιςεύοντας] τοιςευσαντας 23. 23. 

ΧΧΝῚΙ. ἁπλῶς] ἀλλ᾽ ὡς σοό. ϑερμαινόμενον] ϑερμένον (ς) 
ιςς. 
ΦΗΣΙ Ὅπως---εὐχαριςίαν σου] α ουπὶ ἱηϊοττηθά, 23. 

ἥλιον] τὸν ὄρϑρον ΟΠιγίοίξ. ν. Ζόο. ἐπ᾽ εὐχαριςίαν σου] ἐπ᾿ εὐχα- 
ριξιώ σου τού, 261. τορὸς ἀνατολὴν] τορὸ ἀνατολῆς Οήρεη. ἱ. 267. 

ΟΒιγίοιε ν. 32. 
ΧΧΙΧ, ᾿Αχαρίςου] αχαριξων τςς. ὡς χειμ.] ὠὡσπὲρ χειμ. τού, ᾿ 

261. ὡς χειμέριος πάχνη] ὡς χειμερινὴ τάχνη ΑἸεχ., Γ.. }) «ἡ ᾿. .{),. 

11. Ὑπειληφότες] απειληφοτες (πιαγρ. 80 4]. τι. καυχιρόοτες) τού, 
καὶ μακρᾶς τεδῆται] καὶ μακροῖς ταρδηται (6) τος. τεδηται 

᾿ 
τον 

ὀρόφοις} οροφῆς 248. 
ὠφεγ[εϊ λήϑης] αφεγίει λη- 

κατακλεισϑέντες]} ἢ κατακλεισϑεντας τού. 

1Π|. ἐπὶ κρυφαίοις} ἐπι κρυφιοις 23. 



4. 

5: 

6. 

7: 

8. 

ΣΟΦΙΑ. ΣΑ ΛῺΩ ΜΩ Ν.. 

κεῷ. ΧΥΠ. 
χαὶ ἰνδάλμασιν ἐ ἐκταραδσόμενοι. οὐδὲ γὰρ ὁ χατέχων αὐτὲς μυχὸς ἀφύξως διεφύλασσεν, ἢ ἦχοι" 

" δὲ καταράσσοντες αὐτὰς τεριεκόμπεν, χαὶ φάσματα ἀμειδήτοις. χατηφη. προσώποις ἐνεφανίζετο. 

Καὶ τυρὸς μὲν ἀδεμία βία χατίσχυε φωτίζειν, οὔτε ἄφρων ἔχλαμπροι φλόγες χαταυγάζειν ὑπέ--. 
μένον τὴν ςυγνὴν ἐχείγην νύχτα. Διεφαίνετο δ᾽ αὐτοῖς μόνον αὐτομάτη πυρὰ φόξδ8 πλήρης, ἐχ- 

δειματόμενοι δὲ τῆς μὴ ϑεωραμένηρ ἐχείνης ὄψεως, ἡγᾶντο χείρω τὰ βλεπόμενα. Μαγιχῆς δὲ. 

ἐμπαίγματα χατέχειτο τέχνης, χαὶ τῆς ἐπὶ φρονήσει ἀλαζονείας ἔλεγχος ἐφύθριςος. Οἱ γάρ ὑπί-: 

σχνὅμενοι δείματα χαὶ ταραχὰς ἀπελαύνειν ψυχῆς γοσόσης, ὅτοι χαταγέλαςον εὐλάξειαν ἐγόσεν. 

. Καὶ γὰρ εἰ μηδὲν αὐτὲς ταραχῶδες: ἐφόξει, χγωδάλων παρόδοις χαὶ ἑρπετῶν συριγμοῖς ἐχσεσοξῃ-. 

μένοι! Διώλλυντο. ἔντρομοι, χαὶ τὸν μηδαμόϑεν φευχτὸν ἀέρα προσιδεῖν ἀρνόμενοι. Δειλὸν «γὰρ. 
ἰδίως πτονηρία μαρτυρεῖ καταδικαζομένη, ἀεὶ δὲ πτροσείληφε τὰ χαλεπὰ συνεχομένη τῇ συνειδή- 

σει. Οὐϑὲν γάρ ἐς! φόδος, εἰ μὴ προδοσία τῶν ἀπὸ λογισμδ βοηϑημάτων. Ενδοϑεν δὲ ἔσα 

ἥτίων ἡ ππροσδοχία, πλείονα λογίζεται τὴν ἄγνοιαν τῆς ππαρεχέσης τὴν βάσανον αἰτίας. Οἱ δὲ 
δ 23.) , 3) ΄ “2 88, 94 Φ ,ΦὋῸ; 2 ,»" Ν 8 ν»» Φᾧ ’ Ἷ 

τὴν ἀδύνατον ὄντως νύχτα χαὶ ἐξ ἀδυνάτου ἄδου μυχῶν ἐπελϑδσαν, τὸν αὐτὸν ὕπνον χοιμώμενοι, 

20. 

ΚΕΦ. 
ΧΥΠΙΙ. 

Γ 

ΙΝΔΡΑΜΆΚΙΝ 

Μη - 

ὁ Β 

4 

Τὰ μὲν. τέρασιν ἠλαύνοντο φαντασμάτων, τὰ δὲ τῆς ψυχῆς τλέτλθῦντε προδοσίᾳ αἰφνίδιος γὰρ 

αὐτοῖς χαὶ ἀπροσδό χητος φύξος ἐπῆλθεν. ΕἾϑ ὅτως, ὃς δήποτ᾽ ἂν ἦν ἐχεῖ ΧΟΤΑΤΙΣ ΟΝ, ἐφρερεῖτο 

εἰς. τὴν ἀσίδηρον εἱοχτὴν χατὰχλεισϑείς: Εἴτε γὰρ γεωργὸς ἦν τις, ἢ ποιμὴν, ἢ τῶν χατ᾽ ἐῤη- 

μίαν ἐργάτης μόχϑων, προληφϑεὶς τὴν δυσάλυχτον ἔμενεν ἀνάγχην" μιᾷ γὰρ αἀλύσει σχοτθυς 

«ἄντες ἐδέϑησαν. Εἴτε πιγεῦμα συρίζον, ἢ περὶ ἀμφιλαφεῖς χλάδες ὀρνέων ἦχος εὐμελὴς, ἢ 
ῥυσμὸς ὕδατος ττορευομένε βίᾳ, Ἢ χτύπος ἀπηνὴς καταῤῥιπ]ομένων “πετρῶν, ἢ σχιρτώντων ζώων 
δρόμος ἀϑεώρητος, ἢ ὠσυομένων ἀπηνες ἅτων ϑηρίων φωνὴ, ἢ ἀνταναχλωμένη ἐχ χοιλοτάτων ὀρέων 

ἠχὼ, παρέλυσεν αὐτὰς ἐχφοδδντα. “Ὅλος γὰρ ὁ χόσμος λαμπρῷ κατελάμκπετο' φωτὶ, χαὶ ἄνεμε 

χοδίςοις συγεΐχετο ἔργοις, Μύνοις δὲ ἐκείνοις ἐπετέτατο βαρεῖα γὺξ, εἰχὼν τῷ μέλλοντος αὐτὲς 

διαδέχεσθαι σχότους, ἑαυτοῖς δὲ ἦσαν βαρύτεροι σχότες. ἂς 

ΤΟΙΣ δὲ ὁσίοις σου μέγιτον ἦν. φὼς, ὧν Νὴ μὲν ἀχόοντες, μορφὴν “ΠΕ ὄχ ὁρώντες, ὅτι. μὲν. ̓οὖν 

ϑοις ἴδ; αφεγίεσι ληϑὴς 206. ἘΠ ΠΥ παρακαλυμ- ΧΠΙ. ᾿Ενδοϑεν 1 θεοῦ: ἐξα ἡδων] σὰ ἡλωσφῷ δ᾽. ἢ 
μασι 248. ἐσκορπίσϑησαν] ἐσκοτισϑησαν ςς, τού, τς7, 2 ς4. ΑἸεχ. προσδοκία] λ ἥ 253. λογίζεται) αναλογιζεται 23, 253. τὴν 
καὶ ἰνδάλμασιν) καὶ ἐν ινδαλμασιν τού. καὶ ἐν ϑαλμασι (6) 26:1. ἄγνοιαν α τὴν 23)2ς3. τὴν ἀνοιὰν ᾽οό. κα 157. τῇ ἀγχινοίᾳ ΑΙεχ. 
ἐκταρασσόμενοι] ταρασσομενοι τού, 261. τὴν βάσανον] τον βάσανον τοῦ. τῆν ἀνοιαν 157. αἰτίας] αναγκης 

ΙΝ. μυχὸς} μυϑὸος Π|. ἀφόθδως]} αφοξες 23, ςς, τοό, τς, 1.7,» 248. Ὧι τ 
248, 253, 2ς49.261:. (οπιρί. ΑἸεχ. καταράσσοντες) ἐκταράσσοντες ΧΙΝ. ἐξ ἀδυνάτε) εξ αδυτα τς). ΑἸεκ. ἐξ ἀδυνάτε δα μυχῶν] 
85, 343, 254. ταρασσοντες τού, 261. καὶ φαάσματα---ροσ- εἶ αδυνατων μυχὼν 1οὔ, 261. 
ὥὦποις] καὶ φάσματὰ ἀναίσχυντα 13 Οοάΐοες δεγρῖ!. ἀμειϑήτοις] ΧΥ. τροδοσίᾳ] τρόσόδια (ἢς) τς. ἐπηλϑεν] ἐπεχυϑὴ 23, τού, 
ἀμειδῇ τοῖς ,οό. ἀμειδήτοις κατηφη] αμειδὴ τοις κατηφεσιν 253. ιςς,), 253. εἐπελυθὴ 561. 

“Ὁ ΑΙ4. κατηφῆ] κατηφισι 23, (ιςς. ἴοῦ. κατοιφεσι) τς). ςύυγνος ΧΥῚ. ΕἾΘ᾽ ὅτως] εἰϑ' ουτος τς). ὃς δήποτ᾽ οὖν] αὶ ἂν 23. οσος 

κἀν 

τπᾶγρ. 80 αἱ. πι. τού. δηποτ᾽ ἐν 206. 
Ν. ὅτε ἄφρων] ετε τυρσων τςς. 1 ΧΥ]. Εἴτε γὰρ] κα γαρ 254. Ὑεωργὸς. ἣν τις] τις γίωργος ἣν 
ΝΊ. μόνον] μονοις τς). ἐκδειματάμενοι δὲ] ἐκδοιματεμενοι τε ςς. τού. γεωργος τις ἦν τς7, 296. ἦν τις] αὖ τις ΑἸά. τὴν δυσά- 

253. ΑΙοχ. εἐκφοδεμενοι τηᾶγρ. 8 α]. πη. τοόὄ. δὲὲ τῆς μὴ ϑεωρ.} τε λυκτον] τὴν δυσαλυτον το6. ἔμενεν] ἐμεινεν 23, τού, 26τ, 206. 
τις μὴ ϑεὼρ 23. μὴ τού. δὲ τῆς μὴ ὡρωμενῆς τςξς. τε τοῖς Βέως πάντες ἐδέϑησαν] τσαντες ἐδεηϑησαν 23. 
ρουμένοις Δότ. μαρεῖ μὴ ἴῃ οἰιαγαξς. πηΐποτε ΑἸεχ. ἐκείνης} ἐκείνοις ΧΥ1. ἀμφιλαφεῖς]} ἀμφηλαφεις ({πρτγαΐοτίρι. 40 4]. πι. κατα- 
261. βλεπόμενα] ῥγετηϊῖ. μη τού, 261. σχιον) τού. ἀμφιδαφεις 2.3. κλάδους) κάλλους τξς. ὀρνέων] 

ΝΠ]. Μαγικῆς δὲ] μαγικης τε (τςς. ἔστ, ται) 2οό. ἐμπαίγμα- ὠορεῶν (οοττ. 8Ὁ αἱ. πι.} τού. ργαβπητῖ. δενδρων, πη 2. ς3. Ῥγαεταῖίς. ἢ Ἰηῖοῦ 
Ἵμεις ἢ »" ἐουι τα κατέκειτο] κατέκειντὸ ἐμπαιγματα 448. πων κατέκειτο) υποο8 ΑἸαχ. ἦχος εὐμελὴς] Χο: ἐκ υ Δὰὴ 85: ἧχος ἐμμεέλης 2ξ4. 

᾿ὰ όρια. ὡγ- κατέχειντο 1ς7, 254, 296. Αἴεχ. ΧΙΧ. Ἢ κτύπος ἀπηνὴς] καὶ εἰ κτύποι ἀπηνεῖς 8 ΟΟαΐοος ϑεγριὶ. 

δζ, ὦσι «9 ὙΠΙ. Οἱ γὰρ ὑπισχνόμενοι]) οἱ γαρ ἐιρώνμναι ιξς. δείματα καταῤῥιπ)ομένων πετρῶν] καταρριπίομενων πτερὼν 248. ἀπηνεράτων] 

Ω να 

το ὌΣ ἢ συρισμοῖς Οοπιρί. ἐκχσεσοβημένοι] ἐκπεφοθημενοι 1Π1, τοό. ἐχσεσο- ΧΧ. κατελάμπετο] κατελαμπρύνετω (0) ιςς. 
δισμενόι τς 5. ἐκπεφοδαμενων 261. ΟΧΧΙ. ἐπετέτατο) ἐπετατο 111, 68, τοό. ΑΙά. εδεδοτο 23. ἐπε- 

ϑι γλοΧ, καὶ τὸν μηδαμόϑεν] και τοῦ μηϑαμοϑὲν τςς. φευκτὸν ἀέρα] τεέτακτο 2τ4. τῶ μέλλ. αὐτὲς] τε μελλ. αὐτοῖς τοῦ. 
ἀ θι τ. 3. λαερα 1ςς. ἀφυχτὸν ἀέρα τι ΟΟοὐΐοε5 δεΓρ!. ") 
οὐτον, χη Δειλὸν γὰρ] δινον γαρ 23. ϑηλον γὰρ το6. ἰδίως] ἰδίῳ Ι. ἐχ ὁρῶντες]  ἐτρυχοντο τού,26:. ὅτι μὲν ἂν] οτι μὲν γαρ 
.,.Ρ Οοτηρὶ. ΑἸεχ. μαρτυρεῖ] μαρτυρι δ ς, 248, 2ς4, 206. Οοπρὶ. Αἰεχ. 33. οτι μεν οὐ 4ς4. (πρὶ. Αἰεζ, κὠκεῖνοι) α 55. ἐπεπόν εἰ- 

- (. ἀεὶ δὲ] α δὲ 23. τοροσείληφε] τοροείληφε ΑἸεκ. ἢ Η- σαν] πεπονϑασιν 43. Αἰά. ρταιηίτί. οὐκ τς7. εἐπεποϑησαν 26:1. 

ΧΙ]. Οὐϑὲν Ὑγ] δὲ γαρ τοῦ, 253. ἐς! φύδος] ἐξὴν φοδος τς ς- ἐμακάριζφϑ}} ἐμακαριζοντο (ςς. υἱ νἱάείυζ ἴοτ. ἐχμακαριζοντο) 1 ς7, ἅ σι. ἐφο νι; 

ἀπὸ λογισμξ} ἀπολόγισμα τξς. 254. ἐρον ἡ: 
γος:. Υ. 55 

"ν ΝΥΝ ὌΘ “ἡ ) ον. ἀν ττ ἜΜΑΘΟΝ ΕἾ ον 
Ὶ3»»» ἐὐνεθον τ ΠΣ ο Ν ᾿ 
Ϊ 

καὶ] διμα φοξους τὰ τε και 43. δειγματα τε καὶ τς. κα δείματὰά ἀαπηνέρατος 11]. φωνὴ] ορμῆ τού. ἀντανακλωμένη] ἀαντακχωμᾶεενοι 

254. διγματα καὶ Δὅ6:. ψυχῆς νοσάσης} ὠπὸ ψυχῆς τῶν νοσέν-. πιᾶτρ. 8Ό 4]. π.. τοό. ἐκ κοιλοτάτων ὀρέων] ἐκ κοιλοτητος ὀρέων 23, 
τῶν ἡ Οοαϊοα5 ϑεγρῖϊ. ςς,68, (τοό. ρτΐπιο, υἱ νἱἀεζι, ὀρνεων) ι ς ς, 248,2 ς3,2 ς4γ206. Οοἴηρὶ. 

ΙΧ. εἰ μηδὲν] εἰ μηϑὲν 22. ταραχῶδες] τερατῶδες 23. κνω- Αἷά. ΑΙεχ. εκ κοιλοτάτων ϑρνεωῶν 261. παρέλυσεν αὐτὰς] σαρελνεν 

δάλων] κνοδαλον (6) τ:ςς. ταρόδοις] τσαροδοι τςς. συριγμοῖ!) αὐτὲς ςς, 248, 254. Οὐπιρί. ΑἸεχ. ἐκφοθεντα] ἐκφοδεσα τςς. 

τς τὰ ἔς 

τοῦ Ὁ } ἽἜ 

{; {) 

ἐΤήροΥ, 

“, 

ΒΥ 

“2: 

.«;. 

Ι 

Ν , """" ΠΡῊΣ -" 
59 ὁ 

ΨΥ, ΤΣ 



ΣΞΣΟΦΙΑ ΣΑΛΩΜΩΝ. 

ΕῚ ᾽’ 3 , Ψ Ν Ν ’ ᾿ Ζ΄ 3 κῷὼ - ΚΕΦ. ΧΥΠΙ, 

χἀχεῖνοι ἐπεπόνϑεισαν, ἐμαχάριζον, Ὅτι δὲ οὐ βλάπουσι ππροηδιχημένοι, εὐχαριςᾶσι, χαὶ τῷ 
“"- 3 39. “" δ ΄ ε Ν, Ν 3 ΄ ε Μ 

διενεχϑῆναι χάριν ἐδέοντο. ᾿ΑΥΘ᾽ ὧν πιυριφλεγὴ ςὕλον, ὁδηγὸν μὲν ἀγνώςε ὁδοιπορίας, ἥλιον δὲ 9. 
 . 4 Ν Ὰ, 3 ρὸ ω . ὡ 

ἀξλαξὴ φιλοτίμε ξενιτείας παρέσχες. Αξιοι μὲν γὰρ ἐκεῖνοι ςερηϑηναι φωτὸς, χαὶ φυλακισϑῆ.- 4 
ε ΄ Ν ε͵ 38 ῃν» .,ιὝἽ»΄» | μ᾿ - 

γαι ἐν σχότει, οἱ κατακλείςες φυλάξαντες τὰς υἱός σε, δ ὧν ἤμελλε τὸ ἄφϑαρτον γόμε φῶς τῷ 
᾿ ΄ ρ“" ε “2 Ζ 3 “ κφΦ 7 ᾿ » 4 

αἰῶνι δίδοσϑαι. Βουλευσαμένους δ᾽ αὐτὰς τὰ τῶν ὁσίων ἀποχτεῖγαι νήπια, καὶ ἑγὸς ἐχτεϑέντος ς. 
τέχνου, χαὶ σωθέντος, εἰς ἔλεγχον τὸ αὐτῶν ἀφείλω πλῆσϑος τέχνων, χαὶ ὁμοθυμαδὸν ἀπώλεσας 
Ὁ : ρ. 2 7 ε ὺὴξ 59 ΄ ες »᾿»" Ψ 3 λῶξ )δό -ν» 

ἐν ὕδατι σφοδρῷ. ᾿Εχείνη ἡ γὺξ ποροεγγώσϑη πατράσιν ἡμῶν, ἵνα ἀσφαλῶς εἰδότες οἷς ἐπίςευ-. 6. 

ὅ Ἴ Ἵ δέχϑη δὲ ὑπὸ λα (ᾳ μὲν δικαίων. ἐγθρῶν δὲ τ σᾶν ὅρκοις, ἐπευϑυμήσωσι. Προσεδέχϑη͵ δὲ ὑπὸ λαΒ σὰ σωτηρία μὲν δικαίων, ἐχϑιρῶν δὲ ἀπώ- 7. 
λεία. ὯΙ γὰρ ἐτιμωρήσω τὰς ὑπεναντίας, τότῳ ἡμᾶς ποροσχαλεσάμενος ἐδόξασας, Κρυφῇ γὰρ 

ἐθυσίαζον ὅσιοι παῖδες ἀγαθῶν, χαὶ τὸν τῆς ϑειότητος γόμον ἐν ὁμονοίᾳ διέθεντο, τῶν αὐτῶν : 
ς ᾽ ΝΞ 923 -τ. Ν δύ 2 9 ᾿ ε φΖ 2 ἌΣ ν᾽ τ ᾿ 

ὁμοίως χαὶ ἀγαθῶν χαὶ χινδύγων μεταλήψεσϑαι τὰς ἁγίους, ττατέρων ἤδη πσροαναμελκόντων αἴ. 
γους. ᾿Αντήχει δ᾽ ἀσύμφωνος. ἐχϑρων βοὴ, χαὶ οἰχτρὰ διεφέρετο ϑρηνΒμένων παίδων. Ὁμοΐᾳ το. τι. 

δὲ δίχη ὅβλος ἅμα δεσπότῃ κολασϑεὶς, καὶ δημότης βασιλεῖ τὰ αὐτὰ πάσχων. ῬὉμοϑυμαδὸν δὲ τ2. ᾿ 

φάντες ἐν ἑνὶ ὀνόματι ϑαγάτου γεχροὺς εἶχον ἀγαρισμήτους, ἐδὲ γὰρ πρὸς τὸ ϑάψαι οἱ ζῶντες 
Ὕ ς Ἁ, 3 Ν, Ἁ ΄ ΓΙ ΟΝ, ς 3 ’ ΄ 9 »ρὸ ἣ 9 7 Πά ] . Μ -- 

ἦσαν ἱχανοὶ, ἐπεὶ τπτρὸς μίαν ῥοπὴν ἡ ἐντιμοτέρα γένεσις αὐτῶν διεφθάρη. Πάντα γὰρ ἀπιςᾶν- 13. 

τες διὰ τὰς φαρμαχίας, ἐπὶ τῷ τῶν πρωτοτόχων ὀλέσρῳ, ὡμολόγησαν Θεδ υἱὸν λαὸν εἶναι. Ἡσύ- τ4. 
χου γὰρ σιγῆς περιεχούσης τὰ “ἄντα, καὶ νυχτὸς ἐν ἰδίῳ τάχει μεσαζέσης, Ὃ “παντοδύναμός 15. 

σα λόγος ἀπ᾿ ἐρανὼν ἐκ ϑρόνων βασιλειῶν, ἀπότομος πολεμιςὴς, εἰς μέσον τῆς ὀλεϑρίας ἥλατο ᾿ 

γῆς, Ξίφος ὀξὺ τὴν ἀγυπόχριτον ἐπιταγήν σὰ φέρων, χαὶ ςἃς ἐπλήρωσε τὰ σάγτα ϑανάτα' χαὶ 

ἐρανδ μὲν ἥπετο, βεξήχει δ᾽ ἐπὶ γῆς. Τότε παραχρῆμα φαντασίαι μὲν ὀνείρων δεινὼς ἐξετάρα- 
ξαν αὐτὲς, φόξοι δὲ ἐπέςησαν ἀδύχητοι. Καὶ ἄλλος ἀλλαχῇ ῥιφεὶς ἡμίϑνητος, δὲ ἣν. ἔϑγησχεν 

αἰτίαν ἐνεφάνιζεν. Οἱ γὰρ ὕγειροι ϑορυξήσαντες αὐτὲς, τᾶτο προεμήνυσαν, ἵνα μὴ ἀγνοῦντες δ᾽ 
ὃ χαχῶς πάσχεσιν, ἀπόλωνται. ἭΨατο δὲ χαὶ δικαίων πεῖρα ϑανάτε, χαὶ ϑραῦσις. ἐν ἐρήμῳ 

ἐγένετο “λήσϑερ' ἀλλ᾽ ἐκ ἐπὶ ππολὺ ἔμεινεν ἡ ὀργή. Σπεύσας γὰρ ἀνὴρ ἄμεμπἼος πτροεμάχησε' 
τὸ τῆς ἰδίας λειτεργίας ὅπλον, προσευχὴν χαὶ ϑυμιάματος ἐξιλασμὸν χομίσας, ἀντέςη τῷ ϑυ- 
μῷ, χαὶ πέρας ἐπέϑηχε τῇ συμφορᾷ, δειχνὺς ὅτι σός ἐςι θεράπων. ᾿Εγίχησε δὲ τὸν ὄχλον οὐχ 

-πο’οΠ'-͵.-- “ὦ. 0... Ὁ... 

11. εὐχαριςεσι] πυχαριξὰαν 23) ς 5», 1ούό, τς ς, 157, 248,23, 254, 
᾿ 4261, 206. Οοπιρῖ. ΑΙεχ. ἐδέοντο] ἐδέχοντο 23. 

ΠΠ, ἀγνώςου) αγνωςεὸ τς. φιλοτίμου] φιλοτιμοι 22. ἔέενι- 
τείας} ξενητιας 1Π. τιαρίσχες) ταρεσχου 23. παρεσχὲν τξς. 
παρέσχον 248. 

ΧΙ]. ἐν ἑνὶ ὀνόματι] ἐν ενε σοματι τού. κεν 244. δδὲ γὰρ 
πρὸς] α γαρ τοό,26:. πρὸς μίαν ῥοπὴν] τρος μιαν ὡραν τού, 261. “" 

ἡ ἐντιμοτέρα] α ἡ τοό, 26ι. διεφϑάρη] διεῷαρτο ςς, τες, 1:7, 448, 
253, 254. ΑἸεχ. “2! 

ΧΙΠ. Παντα] τᾶντες τοό. διὰ τὰς φαρμακίας] δια τῆς φαρ- 

"ἢ 

.}} 

-- 

ΙΝ. ἐκεῖνοι] ἐκείνου 11. -φυλακισϑῆναι] φυλακεισϑαι Ζοό. ἐν 
σκότει) ᾿ ἐν 23, 5, 1ξς, 248, 2ς3, 2ς4, 261, 206. ΚΒ θεῖ ἐν 'π οΒᾶγ, 
πλΐποτε ΑἸεχ. . κατακλείςους] κατακλυρους 261. “ φυλάξαντες] φυ- 
λασσοντες 253... νόμου] α (ιοό. μαθεῖ ἰηζεῦ Ἰΐη. δὉ αἱ. πι.)} 261. τῷ 
αἰῶνι} ζωῆς τῷ κόσμῳ 5 Οὐοαάϊςε5 ϑ8εγρ!ϊ. ᾿ 

Υ. Βελευσαμίνες δ᾽ αὐτὲς} α δ᾽, τοό, 2:3. ΑἸά. α δ᾽ αντας 17. 
τὰ τῶν ὁσίων) - σου 261. ἐχτεϑ', τέκνου] ἐκτεϑ. τέκνα ΑἸ4ά4., εἰς 

ἔλεγχον] εἰς ἐκδικησιν 2:2. τὸ αὐτῶν] τὸν αὐτων 111. τῶν αὐτῶν 

ξξν, 1ςςν, 206. το ού,1ς7, 248,2ς3. αὐτῇ 261. ἀφείλω] αφει- 
λες (ἔστ. αφιλες) 23. ἀφειλῃ ςς, τοῦ, τξς, 1ς7, 248. Οομηρὶ. Αἰεχ. 
τλῆϑος} ληϑὲς 1ς 5,261. ἀπώλεσας] ἀπωλοντο 2.3. ἐν ὕδατι] 
κῖν 253. Ἐὸ ὡτν Ἐν 

ΑἹ. Ἐκείνη ἡ νῦξ] ἡ τςς. πατράσιν ἡμῶν] ρταετηϊτῖ. τοῖς τού, 
157, 2δότ, 296. ἐπευϑυμήσωσι] εὐυχαριςησωσιν 23. επιϑυμησωσι 
τού, 248, 253, 2:4. 261. 

ΝΊΙ. Προσεδέχϑη} ταροσδεχϑὴ ςς, 254. ΑἸεχ. 
461. ΑΙά. 

ΨΙΠ. ὯὯ, γὰρ] ὡς γαρ 111, 2οό. Οοπιρὶ. ΑΙά. τότῳ ἡμᾶς] το- 
τατω μᾶς 206. τὩροσκαλισάμενος} τταρακαλεσάμενος ΑἸεχ. 

ΙΧ. Κρυφη] κρυφοι 26:. ἐϑυσίαφον] εϑυσιαζεν τοό. ὅσιοι 
τοαῖδες} οσιον σαιδὲς αότ. Ἠαδεῖ ὅσιοι ἴῃ οδαγαέξ. τηῖποτε ΑἸεχ. τῆς 
Μειότητος] τῆς ὁσίοτητος τού, τςς, 2 ς3, 261. πατέρων ἤδη] τσατερ 
δὴ 23, 253. τοροαναμελπόντων] τπροαναμέλποντος 23. ταροανᾶ- 
μέλποντες ἐξ, τοό, τςς, 1:7, 248, 2ς3, 254, 296. Οοηρὶ. Αἰεχ. 

Χ. βοὴ] ργαεπηῖε. ἡ ΑἹά. οἰκτρὰ} ἐλεεινοι τηᾶγρ. δΌ αἱ. τῇ. τοῦ. 
διεφέρετο] διεέφενετο (ἔοτῖε ῥργὸ διεφαινετο) 1Π. -ἱ φωνὴ 23, ξς, τοῦ, 
τς, 1ς7, 248,24, Ζοό. (τ ρΡ]. Αἰεχ.. 253. ὁ ᾿ 

ΧΙ. δέλος ἅμα) ἀμα 43,5ς3. πάσχων) -᾿ ὁμοίως 206. 

δὲ 1] λ (οό, 

[2 

μᾶκιας ξς. -Ἑ αὐτῶν 254. ἐπὶ τῷ) α τω τού. Οοπιρὶ. ΑἸά. τῶν 
τρωτοτόχων] κα των 23, 157, 248. τὸν τορωτοτοχον 1ςς. λέϑρῳ) 
ολεϑρον τςς. ΘεΣ υἱὸν] ἴτ. τς. ΘΕΣ υἱὸν λαὸν] λαὸν Θεὰ 23. 
κλᾶον 1ς7. λαὸν εἶναι] ἃ΄. 253. ὁ 

ΧΙΝ. σιγῆς] φωνης τς7. ἐν ἰδίῳ τάχει} α ἐν τού, 248, 26τ. 

μιεσαζάσης) μεέσεσης τού, 261. 
ΧΝ. ἀπ᾽ ἐρανῶν] απ᾿ πρανα 4ς3. βασιλειῶν] βασιλείων (Πο) 

ςς, 248, 253, 24) 2οό. ΟΟπΊΡ]. ΑΙεχ. εἰς μέσον] α εἰς 2 ς3. 
ΧΥΝῚ. ἐπιταγήν σου} ὑποταγὴν σου 11], ςς, τς7, 296. 1. τού. 

ασεῶςξ4. βεβήκει) εξεδηκεε τοό. βεᾷ. δ᾽ ἐπὶ γῆς] βε. δὲ γῆς 23. 
ΧΥΊῚΙ. ὀνείρων (δεινωςἢ ὀνείρων δεινὼν ςς, τού, τξς, 248, 2ς4. ΔΎ ,(ἰ,- 

Οὐρὶ. ΑἸεχ. ἐξετάραξαν) ἐταραξαν τξς,2:4- φόβοι δὲ] και φ.- 
δοι δειςς. ἐπίςησαν] ἐπέπεσον τς). ἀδόκητοι] ἀπροσδοκητοι 1ς7. (Γ 

ΧΥΤΙ. ῥιφεὶς ἡμίϑνητος! ριφεις ἡμιϑανης 1ς7, ἃοό. βιφϑεὶς 
ἡμίϑνητος ΑἸεκ. ἔϑνησκεν] εϑνησκον ΠῚ, ςς, τόό, 1ς7, 254, 296. 
ἐνεφάνιζεν) ἐνεφανιξον 1Π1, ς ς, τς 7» 254, 206. ενεμφανιζεν τού. αἱ- 
νεφανιζων (Άς) τςς. 

ΧΙΧ. τᾶτο τπροεμήνυσαν] τᾶτο τοροσεμήνυσαν Αἴεχ. ' ἀγνοῖντες] 
αγνοησαντες τξξ. 
ΧΧ. Ἥψατο δὲ] - στε 248. Οοπρὶ. τοεῖρα } ῥγαεηνπι. τοοτε 4. 

23, 253. ἐν ἐρήμῳ ἐγίνετο! ἐγένετο ἐ᾽ ἐρημω 43. τλήϑους Ἰλη- 

ϑος 248, καὶ ὀργή] κα οργη σου 23, 53, 157, 254- ὁ 
ΧΧΙ. Σπεύσας γὰρ] τίρσας γὼρ ΑΙά. ἀνὴρ ἄμεμπος] ἀνηρ ὃ 

ἀμεμπῖος τοό. τροιμάχησε---προσευχὴν] προεμαχησε τὸ τῆς ἰδίας 
λετεργιας οπλον τροσευχὴν (ς ἀϊν 1.) τοό.. ὅπλον) Ν " λαῶν 533, δότω 

253. ἐργὸν 17. προσευχὴν] προσευχῆς 23. ἐξιλασμὸν] ἐξιλα- 
σμὼν τξς. κομίσας} τοιησας «ό6ι. δεικνὺς ἄς. δὰ ἔπ. ςοτη.] φα- 

νερὸν ποιήσας ὅτι μὴ ϑερώπων σε Οοάεχ τὺ 5ετρ . 



({- 

β 

ΣΟΦΙΑ ΣΑΛΩ ΜῺΩ Ν. 
ΚΕΦ. ΧΎΙΠ. 

ἰσχύϊ τ σώματος, ὄχ: ὅπλων ἐνεργείᾳ, ἄλλα λόγῳ τὸν χολάζοντα ὑπέταξεν, ὅ ορχᾶς Ὁ ΑΤερων καὶ: 

43. διαϑήχας ὑπομνήσας. Σωρηδὸν γὰρ ἤδη τπτεπ]ωχότων ἐπ᾽ ἀλλήλων νεχρῶν, μεταξὺ ςἃς, ἀνέκοψε 

24.- 

᾿σίος, καὶ πατέρων δάξαι ἐπὶ τετραςίχΒ λίνϑε γλυφῆς, καὶ μεγαλωσύνη σδ ἐπὶ διαδήμρτορ.: χεφαλῆς 

γ. τυπᾶτο, ὑπηρετᾶσα ταῖς ἰδίαις ἐπιταγαῖς, ἵνα οἱ σοὶ «αῖδες φυλαχϑῦσιν ἀξλαξεῖς. 

ἐπὶ γλυφης 111,23, ςς, 248, 254, 296. Οοπιρὶ. λιϑὸον γλυφης 1ςς. 

41 

48 τε ἀπιέναι τού, τς7, 248, 4ς3. (μηρί. 

ἐδ. ι..: 

τὴν ὀργὴν, χαὶ διέσχισε τὴν πρὸς τὰς ζῶντας ὁδόν. ᾿Επὶ γὰρ ποδήρες ἐνδύματος ἦν ὅλος ὁ κό-- 

,ς. αὐτϑ, “Ἑὅτοις εἶξεν ὁ ὁ μὰ ταῦτα δὲ εὐϑω, ἣν γὰρ μόνη ἡ πεῖρα τῆς. δὼ ἱκανῇ. 
ΚΕΦ. ᾿ " ς ' 

ΧΙΣ. 
1. ἜΟΙΣ. δὲ ἀσεξέσε. μέχρι ΕΡ ἀνελεήμων ϑυμὸρ ἐ ἐπέςη" τοροΐδει- γὰρ αὐτῶν χαὶ τὰ χα ἰλχλ τος 
Ὅτι αὐτοὶ ἐπιςρέψαντες τῷ ἀπεῖναι, χαὶ μετὰ σπεδῆς προπέμψαντες αὐτὲς, διώξεαι μεταμελη- 

δ ϑέντες. Ἔτι γὰρ ἐν Χερσὶν ἔχοντες τὰ πεύϑη; χαὶ τιροσοδυρόμενοι τάφοις γεχρῶν, ἕτερον ἐπε-- 

σπάσαντο λογισμὸν ἀνοίας, καὶ ὃς ἱκετεύοντες ἐξέξαλον, τέτες ὡς φυγάδας ἐδίωχον. Εΐλχε γὰρ 
αὐτὰς ἡ ἀξία ἐπὶ τῶτο τὸ πέρας ἀνάγκη, χαὶ τῶν συμξεξηχότων ἀμνηςίαν ἐνέξαλεν, ἵνα τὴν λεί- 
πδσαν ταῖς βασάνοις προαναπληρώσωσιν χόλασιν: Καὶ ὁ μὲν λαός σου Ὁ ἀὐποῦξο ὁδοιπορίαν 

περάσῃ, ἐχεῖνοι δὲ ξένον εὕρωσι ϑάνατον. Ολη γὰρ ἡ χτίσις ἐν ἰδίῳ γένει πτάλιν ἄνωϑὲν διε-- 

Ἢ τὴν 

παρεμβολὴν σχιάζεσα γεφέλη, ἐχ δὲ προὐφεςῶτος ὕδατος ξηρᾶς ἀνάδυσις γῆς ἐθεωρήϑη, ἐξ ἐρυ- 

, ϑρᾶς ϑαλάσσης ὁδὸς ἀγεμπόδιςος, χαὶ χλοηφόρον πεδίον ἐκ χλύδωνος βιαίου, Δί ὃ πσανεϑνὶ δὲ-- 
ων ςε ρ" ὸμ- »ἤ Ν ᾿ Ν, “4 ς ν : 

ἤλῦον οἱ τῇ σῇ σχεπαζόμενοι χειρὶ, ϑεωρήσαντες ϑαυμαςἃ τέρατα. Ως γὰρ ἵπποι ἐνεμήϑησαν, 
Ἁ, τ ΝΗ, ΄ 9 “Ὁ ΄ ᾿ - ϑ 9 3, σὰν 

χαὶ ὡς ἀμνοὶ διεσχίρτησαν, αἰνδντές σε, Κύριε, τὸν ῥνόμενον αὐτές. ᾿Ἐμέμνηντο γὰρ ἔτι τῶν ἐν 
ρ ᾽’ 2. "Ὁ »" 2." ΄ 3 “" ρὸ ᾿ 

τῇ “παροικίᾳ αὐτῶν, πὼς ἀντὶ μὲν γενέσεως ζώων ἐξήγαγεν ἡ γῆ σχνῖπα, ἀντὶ δὲ ἐνύδρων ἐξη-- 
΄ ς ΝᾺ, ἰδ 9 3 ΄ ΄ 3 [γ 

ἐεύζατο ὁ ποταμὸς πλῆσος βατράχων. Ἔφ᾽ ὑςέρῳ δὲ εἶδον χαὶ γέαν γένεσιν ὀρνέων, ὅτι ἐπιδυ-- 
9 δ “3. Ν 9 3 ΖΡ δ ον ; 

μίᾳ τῆοαχ, ἔντες ἡτήσαντο ἐ ἐσματα τρυφῆς. Εἰς γὰρ παραμὺν ίαν ἀνέδη αὐτοῖς ἀπὸ ϑαλάσ- 

σης ὀρτυγομήτρα, Καὶ αἱ μορίαν. τοῖς ἁμαρτωλοῖς ἐπῆλθον, ἀχ ἄγευ τῶν γεγονότων τεχμήριων 

τῇ βίᾳ τῶν κεραυνῶν" δικαίως γᾶς ἔπασχον ταῖς ἰδίαις αὐτῶν «τονηρίαιρ; καὶ γὰρ χαλεπωτέραν Τ 

μισοξενίαν ἐπετήδευσαν. Οἱ μὲν γὰρ τὸς ἀγνοῦντας ἐχ ἐδέ ἔχοντο «ταρόντας, ὅτοι δὲ εὐεργέτας 

ξέγες ἐδελδντο. Καὶ οὐ μόνον, ἀλλ᾽ ἥτις ἐπισχοπὴ ἕςα! αὐτῶν, ἐπεὶ ἀπεχϑῶὼς «τροσεδέχοντο 
“ς 9 λ ξ΄ 5 ἑ δὲ κε ἢ 3 ὃ ͵ἅ ἯΝ ἤδ᾽ ; ἰὲ Φ Ἦὸ ΄ ’ὔ 

τὸς ἀλλοτρίες" Οἱ δὲ μετὰ ἑορτασμάτων εἰσδεξάμενοι τὸς ἤδη τῶν αὐτῶν μετεσχηχύτας δικαίων, 

δεινοῖς ἐχάχωσαν “πόνοις. Ἐπσλήγησαν δὲ χαὶ ἀορασίᾳ, ὥσπερ ἐκεῖνοι ἐπὶ ταῖς τῇ δικαίου ϑύ- 
| μον "" 

ΨΠΙ. τανεϑνὶ} τὰν εϑνοςις ζ7688, 1ξξ, 1ς 7, 254, 206. Οομπηρὶ. 
ΑἸἰά. Αἰεχ. ταν τ' εϑνος 248. διῆλϑον] διηλϑὲν “οὔ. 
τέρατα] ϑαυμαςα σραγμᾶτα τού. 

ΙΧ. ἐνεμήϑησαν) διενεμηϑησαν τοό. διενεμηϑήντο 261. 
ῥνόμενον) τον ρυσαμένον͵ ᾿ξ, τ1ξξ, 1:7, 2 54» 206. ΑἸἰά. Αἰεχ. ᾿ 4, 

Χ. ᾿Ἐμέμνηντο] ταδ χινεῦτο 46τ. γὰρ ἔτι} γάρ τι τού. ἐν τῇ 
παροικίᾳ αὐτῶν] ργαπηϊ. τταροικείων τῶν τς ς. 
σεως} ἀντι μὲν χεέρσεων τξξ. 

ΧΧΙΠΙ. τὸν ὄχλον] τον ολοϑρενοντα 1 ς7, 248. ΟΟμρ!. "7. ́ 
ΧΧΙΠΠ. ἀνέκοψε] ἐνεκοψε τςς. 
ΧΧΙΨΝ. Ἐπὶ γὰρ τποδήρες] ἐπι γαρ ττοδηρου 432. καὶ πατέρων 

-- γλυφης) α (τοῦ Βαδεῖυγ ἴῃ τηᾶγρ. Ὁ ἃ]. τ. ἐἰ ραγεπίμνι νιαρπαίία ἱπ 

φμαίμοῦ ογαὐκὶδες ἰαρί ἄμμι ἐγαπὶ (τρία. ) ὅτ. λίϑου γλυφὴη ῃς] λιϑὼν 

με- 

ϑαυμαςὰ 

Δ] τὸν 

᾿γαλωσύνη σον] ] μεγαλωσύνησσου (ας) τςς. 
ΧΧΨΥ. ταῦτα δὲ ἐφοδήϑησαν] ταυτα εἐφοξηϑὴ 23) 4ς3. ταντῶ 

δὲ ἐφοδηϑη 55. τοό, τφς, 248, 254. Οοπιρὶ. Αἰεκ. ταῦτα ἜΠΟΣ. ΑΙεχ. σκνιφὰ ςς, 1ξ7, 248, 254) 206. ἀντὶ δὲ ἐνύδρων] ἀντι δὲ 
296. ἥν γὰρ μόνη] ἦν γὰρ μονον 23. ανυδρων 11]. 

ΧΙ. εἶδον] ἴϑον, ΑΙεχ. νέαν γένεσιν] ἴΓ. 5» 18, 248,.2ς3,) 254, 

Ι, καὶ ἀρ Σ μέλλοντα] α και τοῦ, η6ι. γι. οἰὐτοϊε ἀπρνρ ΧἪ 296. (πρὶ. ΑΙἸεχ. γένεσιν ἐτερων 1 ς7. 

11. αὐτοὶ ἐπιςρέψαντες αὐτοι ἐπιτρέψαντες 45,157, 248. Οοπρρὶ. 
ΑΙοχ. αυτοι ἐπεγρεψαν 1Ιοό6. ἀυτος ἐπέτρεψεν 56τ. τὸ ἀπεῖναι) 

καὶ μετὰ σπεδῆς] α' και 
διώξεσι] διωξωσιν τςς. 

τὰ τίνϑη] τὰ τταϑη τού. εξέ- 

εἰκὴ γὰρ αὐτὲς 26ι. 

τὸ τέρας] κα Τὸ 23) 
τῶν συμξεξηκότων] τῶν βεδηκότων ΑἸά. 

τροαναπληρώσωσιν] τοροσαναπληρωσωσιν 
τ: εν. 

τϑοδἀναπληροσει 206. Χ ΘόλυΘα 

. λαός σεἾ α σε «6ι. 

ςς, 157. καὶ μέτα χάσης σπεδης 254. 
1Π. "Ἐτι γῶρ] οτι γαρ 23. 

δ.“λον] εζεδαλλον ςς, 2ς4, 206. 
Ιν. Εἷλκε γὰρ αὐτὲς] εἰκη γαρ αὐταῇ τοῦ. 

ελκει αὐτες 2οό. ἐπὶ.τᾶτο τὸ] ἐπὶ τοιξτο 1 7. 
ιοό, τςς, 253, 261. ΑΙά, 

ἐνέξαλεν] ἐνεδαλλεν 23. 

ΨΙ. ἄνωθεν διετυπῶτο!] ἀανωϑὲν ἀνετυπετο ς ς, 248, 2.4. ΟΟπ)Ρ]. ἡ 

ταῖς ἰδίαις ἐπιταγαῖς] ταῖς σαις ὑποταγαις τού, 26:. ταις σαις ἐπι- 

ταγαις τξξ, 1ς7. ΑΙεχ. ἵνα οἱ σοὶ παῖδες] ινῶ οσίοι τσαιδὲς 253. 

ινὰ εἰσι τσαιδες 36:. ἀδλαθεῖς} αδλαξως 2όι. 
ΨΙΙ. Ἡ τὴν παρεμῷ.] τῇ τὴν ταρεμᾷ. ΑΙεχ. σχιάζεσα γε- 

φίλη) σκιαφάσῃ νεφέλῃ ΑἸεχ. ἐκ δὲ τροῦφ.} ἐκ δὲ τε τροῦφ. 23. 

ἀνάδυσις ἀναδοσις “61. ἐϑεωρήϑη] ἐθεωρεῖτο ΑἸεκ. ἐξ ἐρυϑρά.] 

Ριδετηπῖ. καὶ 248. (ομηρὶ. 

μιὰ 23) ξ5, τού, τςξς, 248, 2ς3,) 254) 206. (πρὶ. » προαχϑίντες] 

ὥρογαχϑεντες τξς. 
ΧΙ]. παραμυϑίαν) παραμυϑιον 23, 1ο6,261. Ῥγρτηϊῖ. ἐπεὶ τ ςς. 

ἀνέδη αὐτοῖς ἀπὸ ϑαλάσσης] ἐκ ϑαλασσης ἀνεθη αντοις τού, 2ξ3, 
26ι. ανεβη αντοις εκ ϑαλασσης “48. Οὐπιρί. ὀρτυγομήτρα] 

αἴξ ὁ 
ΧΙ]. Καὶ αἱ τιμωρίαι] κα αἱ τοό, 261. ἄνευ τῶν γενονότων] 

ἄνεὺ τῶν τορογεγονοτων ξξ, 1ξξ, 157), 248, 5ς3, 214. (πρὶ. Αἴεχ. 

ἄνισοι τῶν τρογεγονοτῶν 160: ἄνισαι των τωρογεγονοτὼῶν 261. τεκχ- 

μηρίων] κα τοό, ,ζότ: καὶ γὰρ χαλεπωτέραν] κα γὰρ :6ι. 

ΧΙΝ. Οἱ μὲν γα0] ἡ μὲν γὰρ 23. τὰς ἀγνοῦντας τὰς ἀγνωῶτὰς 

Αἰεχ. παρόντας] ὡς ταριοντας τού, 26:1. τοι δὲ] αυτοι δε ι 57. 
ὅτοι δὲ---ἰδωαλᾶντο! εδὲ ὡς εὐεργεταῖς ἐδελεντο τοό. ἐδὲ ὡς εὐεργέτας 
ἐδουλοῦντας (ἢς) 26:. 

ΧΡ. ἀλλ᾽ ἥτις] ἀλλ᾽ ἢ τίς τοῦ. 
(οι ολλ᾽ ἴῃ ομαγαᾶς. τηϊθογε) ΑἸεχ. 

αλλη τι; 1ς7. ᾿ ἀλλ᾽ ἄλλη τις 

ἔςαι αὐτῶν] εἐξςαι ἀντω ῖξς. 

τ, 253. ἀπεχϑῶς] ακεσιος τπᾶγρ. ΔΌ αἷ. πι. τού. 

ΧΝῚ. μετὰ ἱορτασμάτων] μεϑ᾽ ἑορτασμὼν 23, 253. νοις] 

 τσαντοιοις ((ογ. τσαντιοις) ἐπιτηδευοντες τς ξ. 

ΧΥΤΙ. ἐπὶ ταῖς} ργαπιίει. οἱ 23. σκότει} σκοτω 23. τῶν αὐ- 

.Ν ᾿ 
ολυθέύτυσν γρει, 

Ἐ το, 

4. ὥζγξοινης 

771} βοισ)) 

429- 

χα ΝΝ.17- ἰδ, 
δεν 

ἀῶ δ ΧΥΥΤΚ 

τος 

πῶς ἀντὶ μὲν γενέ 
σκυῖπα] σχνιφας 23, τοῦ, 26:. Αἰά. ΓῚ (κΚνιψ ας 

ΡΩ 

᾿ 
-ς 

ὅτι ἐπιϑυμίᾳ ] οτε οτε ἐπιϑυ- φῳ 

ΟΣ 

“3 

ὁ. 



ΞΟΦΙΑ ΣΑΛΩΜΏΩΏΝ.: 

᾿ " " - π΄. ἵν ΩΣ “-“«Ἅ ΚἘΦ. ΧΙΧ,, 

ρᾶ!ς, ὅτε ἀχανεῖ περιδληϑέντες σχότει, ἕχαςος τῶν αὐτὰ ϑυρῶν τὴν δίοδον ἐζήτει. Δι’ ἑαυτῶν. τ8,᾽ 

γὰρ τὰ ςοιχεῖα μεϑαρμοζόμενα, ὥσπερ ἐν Ψαλτηρίῳ φϑύγίοι Τε φύσι τὸ ὀνομᾶ διαλλάσδουσι, 

πάντοτε μένοντα ἤχῳ, ὅπερ ἐςὶν εἰχάσαι ἐκ τῆς τῶν γεγονότων ὄψεως ἀχριδῶς. Χερσαῖα γὰρ᾽ το. 

εἰς ἐγυδρα μετεδάλλετο, χαὶ νηχτὰ μετέξαινεν ἐπὶ γῆς. Πυρ ἴσχυσεν ἐν ὕδατι τῆς ἰδίας δυγά.-. 20. 

μεως, χαὶ ὕδωρ τῆς σξεςικῆς δυνάμεως ἐπελανϑάνετο. Φλόψες ἀνάπαλιν εὐφϑάρτων δώων οὐχ. 41. 
ον, ἐμάραναν σάρχας ἐμπεριπατέντων, δὲ τηκτὸν εὔτηχτον χρυςαλλοειδὲς γένος ἀμβροσίας τροφῆς, 

Οὖ τΥ κατὰ πάντα γὰρ, Κύριε, ἐμεγάλυνας τὸν λαόν σου, καὶ ἐδόξασας, χαὶ ἐχ ὑπερεῖδες, ἐν πταντὶ 22. 

χαιρῷ καὶ τόπῳ παριςάμενος. ἑ 
τ . Νὰ 

Ν ᾽ ᾿ Σ “ δὰ ΤῈΣ ΑΔ , ᾿ ἐν ἥ ᾿ ὥ. Ν ᾿ 

᾿ ἘΠῚ ϑυρῶν τῶν ἑαντου ϑυρων ξξ, 1 ς 5» 248, 254, 2ο6. (οπιρὶ. Αἰθεχκ. ισχύυεν ις 5. μῆς ἰδίας δυνώμεως -Ἐ ἐπιλελησμένον ς ς. ἴον, ἔπιλε- ὦ 

ἀν τὴν δίοδον] τὴν οδὸν τού, "δι λησμενων)ς ξ,. τς), 248, 2ο6. (ουρὶ. ΑἸεχ. ἐπιλελησμένος 2 ς3. 

ΧΝΠΙ. Δι᾽ ἑαυτῶν] δι᾽ εαυτον 15... ἐν ψαλτηρίῳ] ργαπιῖιτ. οἱ τῆς οἰκειας δυναμεως ἐπιλελησμενον 2ζ4. «τῆς σδερικῆς δυνάμεὡς] 

τού, 2Ζὅι. τῷ βυϑμ] τε ρυϑμεντος 15. τὸ ὄνομα διαλλ.} το τῆς σδεςικῆς φυσεως 23, τς, 248, 296. Οὐοτηρ!. ΑἸεχ, τῆς ιδιας φυ- ἢ: “Ἀ, 

:ςς:, τάντοτε] σαντα 23. ὥαντα τὰ τς. τᾶντοτε ὅς. αὰ ἔῃ. σεῶὼς ξς, 254. τ τιν ἣν 

οΔΡ.] α τού, 26:. ἤχῳ] Ργαστηΐττ. ἐν 23, 157) 254. (ΑΙεχ. ἴῃ οἰιαγ. ΧΧΙ. εϑδὲ τηκτὸν] ου τῆχκτον τξῇ. ἀδ᾽ ἔτηκον. ΑΙεχ. εὕτηκτον ΠῚ 

πιΐποσθ.) ὅπερ ἐςὶν] ὡσπερ ἐσὶῖν 206. τῶν γεγονότων} τῶν γενομε- ὦ κρυραλλοειδὲς] τ. 23, 55, 157) 248, 253, 2.4. 206. Οοπηρῖ. ΑΔ, μ, 

γων τςξ. ᾿ ' ΑΙεχ. εὕτηκτον χρυςαλλ. γένος] χρυςαλλ. εὑφικτον (ς) γενος τςς.- 

ΧΙΧ. μετεξάλλετο] μετεδαλλοντὸ 206. ἐπὶ γῆς] ἐπὶ γὴν 23- ΧΧΙΙ. Κύριε] 23. ἐμεγαλυνας] ἐμνημονευσας 253. τὸν λαόν 

εἰς γῆν 1.5,23. ἣν σΕ} τὰ λας σὰ 253. οτος ὍΣ 

ΧΧ, Πὺρ ἴσχυσεν) πὺρ ἰσχνεν 5 ζν 157, 254. ΑΙεχ. ἴσχυσεν ἐν] ι 

τς Ι “Ὡ΄ ᾿ ἐς- 

. 

- Ὥ 


